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- fermieri, persoane fizice și juridice, care desfășoară activități economice în 
domeniul agricol vegetal/zootehnic sau al pisciculturii/acvaculturii;
- beneficiari publici și privați ai programului PNDR 2014-2020 și beneficiari privați 
ai POPAM 2014-2020 pentru realizarea proiectelor de investiții  sprijinite prin aceste 
programe.
- IMM-uri care desfășoară activități de procesare a produselor agricole;

În peste 25 de ani de activitate, cu sprijinul Ministerului 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale, FGCR  a dezvoltat  
mecanisme de preluare a riscului de creditare prin 
realizarea de parteneriate cu instituţiile finanțatoare  
(bănci și IFN-uri) în scopul facilitării accesului la 
finanţare al beneficiarilor acestora. 

Lipsa sau insuficiența garanţiilor reprezintă impedimente importante în 
accesarea produselor de creditare de la instituțiile finanțatoare (bănci și 
IFN-uri) de către:
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pentru finanţarea capitalului de lucru pentru realizarea producţiei agricole 
și piscicole sau pentru procesarea produselor agricole.

beneficiarilor PNDR și POPAM pentru realizarea proiectelor de investiții 
sprijinite prin aceste programe sub formă de credite/scrisori de garanție 

beneficiarilor FEGA

pe baza adeverinţelor APIA (SAPS, subvenţii pentru bunăstarea păsărilor și 
porcilor, etc).

pentru finanţarea investițiilor în domeniul agricol și al acvaculturii, altele 
decât cele realizate cu co-finanţare europeană.

pentru achiziționarea de terenuri agricole până la atingerea limitei maxime 
de 750 ha în proprietate.

FGCR poate garanta următoarele tipuri de finanțări aprobate:

FGCR IFN  SA nu acordă garanţii pentru creditele destinate finanțării 
activităților de comerț.

Tipuri de finanțări:

Societățile comerciale constituite conform Legii nr. 31/1990 cu modificările 
și completările ulterioare;

Beneficiari publici ai PNDR (comunele, oraşele, unitățile și instituțiile de 
învățământ preuniversitar de stat; asociațiile  de dezvoltare intercomunitară 
(ADI); organismele de drept  public (ODP); grupurile  de  acţiune  locală 
(GAL); organizaţiile și federaţiile de organizații din domeniul îmbunătățirilor 
funciare, etc);

Persoane fizice care desfășoară activități economice;

Beneficiari privați ai PNDR și POPAM;

Asociații și societăți agricole constituite conform Legii nr. 36/1991 privind 
societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură și Legii 
cooperației agricole nr. 566/2004;

Persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale  și familiale, care 
desfășoară activități economice, constituite conform OUG nr. 44/2008;

Tipuri de beneficiari:

Până la 80% din valoarea creditului destinat achiziței de teren agricol;

Până la 80% din valoarea creditelor/scrisorilor de garantie bancară 
aprobate de instituţiile finanțatoare  beneficiarilor privați pentru realizarea 
investițiilor declarate eligibile prin PNDR și POPAM și a altor investiții  
realizate în domeniul agricol sau al acvaculturii precum și a finanțărilor 
necesare pentru asigurarea capitalului de lucru aferent realizării producției 
agricole, piscicole sau pentru procesarea produselor agricole;

Până la 100% din valoarea scrisorilor de garanție/creditelor necesare 
beneficiarilor publici ai PNDR 2014-2020 pentru realizarea proiectelor de 
investiții  cu finanţare nerambursabilă;

Garanția FGCR acoperă:



este expresă, irevocabilă și necondiționată

este plătibilă în 30 zile de la prima cerere scrisă a băncii

se acordă în moneda în care a fost aprobată finanţarea

se acordă numai în completarea garanțiilor clientului

este valabilă pe toată perioada de creditare la care se mai 
adaugă 60 de zile calendaristice

Caracteristicile garanției  FGCR:

Conform Convențiilor semnate cu instituția finanțatoare, garanția 
FGCR se obține în max. 5 zile lucrătoare, de la transmiterea 
documentației de garantare completate corect și integral. Cu 
toate acestea, în majoritatea cazurilor, garanția se obtine în 1-2 
zile lucrătoare. 

Termen maxim de 
obținere a garanției:

1% pe an, în cazul beneficiarilor publici ai PNDR (și asimilați 
acestora);
1,6 % pe an în cazul persoanelor fizice și juridice în calitate de 
fermieri sau beneficiari PNDR începând cu 01.01.2019 (pentru 
garanţiile acordate conform  OUG 43/2013);
între 1,25 % - 3,8% pe an, în funcţie de ratingul atribuit 
beneficiarilor de instituţia finanțatoare  în conformitate cu 
normele proprii şi corelat cu prevederile  Comunicării Comisiei 
Europene C155/02/2008 (pentru garanţiile acordate din alte 
surse).

pentru anul acordării garanției și ulterior anual până la data de 
1 aprilie, proporțional cu numărul de luni de garantare din an, 
în cazul creditelor pe termen mediu sau lung (care depășesc 12 
luni).

pentru toată perioada de creditare, în cazul creditelor pe termen 
scurt (cel mult 12 luni)

Pentru serviciile oferite, prin intermediul instituțiilor finanțatoare, 
FGCR-IFN va percepe un comision/primă unică de garantare, după 
cum urmează:

Comisioanele/prima unică de garantare se datorează pe întreaga 
perioadă de creditare, se calculează ca procent din valoarea garanției 
pentru creditele pe termen scurt, iar pentru cele pe termen mediu și 
lung se calculează anual la soldul/valoarea garanției, proporţional 
cu numărul de luni de garantare din an. 

Comisioanele/prima unică se  facturează de către Fond și se 
plătesc :

Comisioanele/primele de garantare se plătesc Fondului de 
către instituţiile finanțatoare  și se încasează/recuperează de la 
beneficiarii garanției.

Costul garanției
1.

2.

3.

4.
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Creditul aprobat trebuie să respecte destinațiile prevăzute de legislația aplicabilă la momentul solicitării garanției (*);

Beneficiarii  nu figureză cu datorii restanțe în baza de date a Centralei Riscului de Credit (CRC) sau, după caz, Biroul de 
Credit (BC), sau dacă acestea sunt evidenţiate în CRC sau BC, instituţia finanțatoare  la care sunt înregistrate restanțele 
confirmă rambursarea acestora până la data aprobării garanției; 

Beneficiarii sunt înscrisi în evidențele APIA/AFIR/AMPOP/ANPA/altor autorităti locale sau centrale sau prezintă  documente 
din care să rezulte că, la data solicitării creditului, după caz :

Instituția finanțatoare se obligă să încheie, cel puțin cu una dintre persoanele fizice, având calitatea de acționar/asociat/
administrator /reprezentant legal al beneficiarului, în funcție de tipul entității juridice, un contract de fideiusiune  în care 
Fondul va avea calitatea de cocreditor;

Beneficiarul/terții garanți prezintă instituției finanțatoare  garanţii colaterale care împreună cu garanția FGCR să acopere 
integral creditul aprobat şi dobânda aferentă.
În cazul creditelor acordate pentru achiziția de terenuri agricole, pe langă garanția Fondului, garanţiile colaterale pot 
fi asigurate cu terenurile achiziționate din credit și/sau alte bunuri aflate în proprietatea împrumutatului sau a terților 
garanți;

Beneficiarul nu face obiectul unei proceduri colective de insolvență și nu îndeplinește criteriile prevăzute de legislația 
națională pentru inițierea unei proceduri colective de insolvență la cererea creditorilor săi;

Beneficiarul nu se află în dificultate financiară;

Beneficiarul de credit, persoană fizică sau juridică, se încadrează într-o categorie de rating, care permite acordarea 
garanției şi/sau creditul aprobat de instituția financiară nebancară se încadrează conform reglementărilor BNR, în 
categoria de risc standard/ în observaţie/substandard; 

nu desfașoară pe toată perioada creditării activităţi generatoare de venituri din activităţi economice directe (cu excepția 
comunelor, orașelor);

Instituția finanțatoare  deține un bilet la ordin fără protest, cu scadenţă la vedere, de valoare egală cu valoarea garanției 
FGCR, emis de beneficiar în favoarea instituției finanțatoare  și care în cazul solicitării plăţii garanției, va fi girat fără 
regres către Fond (condiția nu se aplică în cazul beneficiarilor de tipul comunelor / orașelor)

valoarea maximă a creditelor și a garanției Fondului, în cazul în care se solicită garantarea în procent de 100% a acestora, 
nu depăşeşte valoarea cheltuielilor eligibile și neeligibile, prevăzută în bugetul indicativ al proiectului. 

a fost semnat Contractul de finanţare cu AFIR;

sunt beneficiari privați ai programelor PNDR 2014-2020 sau POPAM 2014-2020 și au un contract de finanţare 
nerambursabilă încheiat cu AFIR  sau AMPOP sau un angajament de acordare sprijin financiar de către APIA.

În cazul procesatorilor de produse agricole, care beneficiază de credite pentru finanţarea activitătii curente, suplimentar 
criteriilor de mai sus,  aceștia trebuie să se încadreze în categoria IMM, conform legii.

sunt fermieri și au în exploatare teren cu destinație agricolă  care împreună cu terenurile agricole pe care le 
cumpără vor deține în proprietate maximum 750 ha, conform documentelor emise de APIA/ANPA sau după caz 
au în exploatare terenuri agricole, plantații, exploatații piscicole și de acvacultură, efective/ferme de animale/
păsări/albine etc. conform documentelor emise de APIA/ANPA/alte autorități locale sau centrale; 

sau, pentru beneficiarii care desfășoară activități generatoare de venituri din activități economice directe, aceștia:
- se încadrează în categoria IMM;
- nu se află în dificultate financiară, 

Notă: (*) Legislatia aplicabila: OUG 43/2013 cu modificarile și completarile ulterioare; Legea  329/2009, cu modificarile și 
completarile ulterioare; Legea 218/2005 cu modificarile și completarile ulterioare.

În cazul fermierilor și beneficiarilor privați:

În cazul beneficiarilor publici: 

Informații  privind obținerea garanției  solicitate de 
instituţia finanțatoare

A. Criterii de eligibilitate: 
1.

a)
b)

c)
d)

e)

f)

g)

h)

a)
b)

c)

d)

i)

2.
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Solicitarea de garantare;

Declarația pe proprie răspundere  privind încadrarea în categoria IMM (în cazul garanţiilor 
acordate în baza Legii329/2009, procesatorilor de produse agricole);

Documente din care să rezulte că beneficiarul deține /exploatează capacități de procesare a 
produselor agricole (în cazul procesatorilor de produse agricole).

Documente emise de APIA/AFIR/AMPOP/ANPA/alte autorități locale sau centrale, după caz, din 
care să rezulte că beneficiarul are în exploatare suprafețe de teren agricol/plantații/efective 
de animale/ferme de animale/păsări/albine/capacitate de creștere a peștilor sau realizează 
obiective de investiții  cu /sau fără finanţare din PNDR 2014-2020 sau POPAM 2014-2020 (Contract 
de finanţare, buget, angajament de acordare sprijin financiar);

Bilanțul contabil anual aferent ultimului exercițiu financiar încheiat, depus conform legii 
(pentru persoanele juridice  care întocmesc bilanț contabil și sunt înregistrate la ONRC de mai 
mult de 3 ani);

Adeverința APIA/ANPA, privind suprafața de teren agricol aflată în proprietatea împrumutatului 
la momentul solicitării creditului pentru achiziția de terenuri agricole (în cazul fermierilor);

Certificat constatator emis de ORC (on line),  forma extinsă sau alte documente în cazul 
persoanelor juridice care nu au RECOM,  respectiv CI/BI în cazul persoanelor fizice;

Declarația pe propria răspundere  cu privire la neîncadrarea în categoria „întreprindere în 
dificultate”;

Solicitarea de garantare;

Contractul de finanţare încheiat cu AFIR;

Declarație pe propria răspundere a beneficiarului public, că nu desfășoară și nici nu va 
desfășura, pe perioada creditării, activități generatoare de venituri din activități directe (nu 
este solicitat în cazul comunelor, orașelor);
sau, după caz:

În cazul beneficiarilor privați:

În cazul beneficiarilor publici:

B. Documente  necesare pentru obținerea garanției:

Pentru obținerea garanției Fondului  prin intermediul instituțiilor finanțatoare , se 
procedează astfel : 

Pasul 1.

Pasul 2.

Pasul 3.

Pasul 4.

Pasul 5.

1.

2.

- Declaraţia pe proprie răspundere privind încadrarea în categoria IMM;
- Declaraţie pe proprie răspundere  cu privire la neîncadrarea în categoria “ întreprindere 
în dificultate” 

Beneficiarul depune la instituţia finanţatoare documentaţia de credit necesară 
obținerii  finanțării. 

Instituţia finanțatoare, analizează documentația de credit și constată că beneficiarul 
întruneşte condiţiile de creditare stabilite prin normele proprii, dar nu prezintă 
suficiente garanţii. 

Instituţia finanțatoare, transmite Fondului, solicitarea de garantare și documentaţia 
necesară obținerii  garanției financiare.

FGCR-IFN SA. analizează documentaţia transmisă şi, în maximum 5 zile lucrătoare de 
la primirea documentației de garantare, întocmită conform prevederilor din Convenţia 
încheiată instituţiei finanțatoare, comunică acesteia decizia privind acordarea/
respingerea garanției solicitate şi, după caz, valoarea comisionului/primei de garantare 
datorate . 
În baza aprobării Fondului, instituția finanțatoare semnează contractul de credit (**) cu 
clientul pe care îl transmite Fondului, în vederea întocmirii și semnării contractului de 
garantare /garanției emise.

Notă: (**) Contractul de credit se poate semna și anterior solicitării garanției FGCR, creditul 
urmând a fi acordat sub condiția obținerii  garanției  din partea Fondului.
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a)
b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

a)

b)

c)



Suma maximă care poate fi garantată de către  FGCR  
pentru fiecare solicitare individuală de garantare a 
instituției finanțatoare  nu va depăși  2,5 milioane 
Euro, sau echivalentul în lei, la cursul leu/Euro de 
la data solicitării de garantare. Pentru garanţiile 
acordate în baza OUG nr. 43/2013 expunerea maximă 
pe beneficiar din garanţii acordate/soldul acestora 
împreună  cu garanția/iile solicitate nu va depăşi 
echivalentul a 2,5 milioane euro, denominaţi în lei la 
cursul leu/euro de la data emiterii de către instituţia 
finanțatoare  a solicitării de garantare transmise la 
Fond.

partajarea riscului de credit al imprumutaților, 
prin acoperirea până la 80% din riscul creditului 
în cazul beneficiarilor privați și până la 100%, in 
cazul beneficiarilor publici, cu impact în reducerea 
pierderilor și a cerinţelor de capital;

generarea de noi portofolii eligibile la finanţare, 
din punct de vedere al gradului de acoperire cu 
garanţii.

Documentația necesară pentru obținerea 
garanției  FGCR se poate consulta și descărca 
de pe site-ul FGCR, prin accesarea link-ului: 
http://fgcr.ro/produse/

Valoarea maximă a creditelor nu depășește valoarea 
cheltuielilor eligibile și neeligibile prevazută în 
bugetul indicativ al proiectului. 

Pentru beneficiari privați: 

Pentru beneficiarii publici și asimilati acestora: 

C. Valori maxime ale garanției

Avantajele utilizării garanției 
FGCR de către instituţiile 
finanțatoare:

a.

b.

5



Str. Occidentului nr. 5, 
Sector 1, Bucuresti
Tel.: 0751.244.245; 0751.244.244 
      +4021.312.54.63 / 64 / 65;
Fax:  +4021/312.54.19
E-mail: office@fgcr.ro
www.fgcr.ro

Lista instituţiilor finanţatoare cu care FGCR are 
încheiate Convenții de lucru pentru garantarea 
creditelor:


