
Garantare AGRICULTURA

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii SA-IFN este o instituţie 
financiară nebancară, având ca unic acţionar statul, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice. 
FNGCIMM îşi orientează strategic activitatea de garantare către domeniul agricol  în baza legislaţiei incidente 
şi a convenţiilor  semnate cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 
Garanţiile acordate beneficiarilor din sectorul agricol pot susţine proiecte de investiţii, credite pentru achiziţia 
de teren agricol sau finanţarea capitalului de lucru. Garanţiile se acordă din:
a) Fonduri proprii 
Beneficiarii eligibili: IMM-urile
Condiţiile de acordare şi de plată a garanţiei sunt stipulate în Convenţiile de garantare încheiate cu finanţatorii 
(băncile comerciale), cu aplicarea principiului împărţirii riscului între finanţator şi FNGCIMM.
b) Fonduri în administrare, FNGCIMM SA-IFN acţionând în baza convenţiilor încheiate cu MADR.
Beneficiarii eligibili, condiţiile de acordare şi plata garanţiilor din surse în administrare, precum şi 
procentele comisioanelor de garantare, sunt stabilite prin acte normative specifice.
Garanţia FNGCIMM poate acoperi până la 80 % din valoarea creditului, diferenţa de garanţii fiind 
asigurată de beneficiar / terţi garanţi. Valoarea maximă a unei garanţii este de 2,5 milioane euro/beneficiar 
şi se emite la solicitarea finanţatorilor.

Beneficiarii sunt societăţi comerciale, asociaţii agricole constituite conform Legii nr. 36/1991, persoane 
fizice autorizate în calitate de producatori agricoli, fermieri şi asociaţii de fermieri, constituite conform legii.

Garantare pentru finanţarea capitalului de lucru destinat producţiei agricole  

Garantarea creditelor  pentru investiţii în domeniul agricol şi cel al acvaculturii

Beneficiarii creditelor pentru care FNGCIMM poate acorda garanţii pot fi persoane fizice şi juridice, în 
calitate de  fermier, care desfăşoară activităţi în domeniul agricol vegetal/zootehnic şi al acvaculturii   
respectiv:

ª societati comerciale, definite conform Legii nr.31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare;
ª persoanele fizice autorizate, intreprinderi individuale si familiale, care desfasoara activitati 

economice in domeniul agricol vegetal / zootehnic si al acvaculturii, constituite conform OUG nr. 
44/2008;

ª asociatiile, societatile agricole si cooperativele agricole constituite conform Legii nr. 36/1991 privind 
societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura si Legii cooperatiei agricole nr. 566/2004;
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Garantarea creditelor  pentru achiziţia de terenuri agricole

Credite pentru cumpărarea de teren cu destinaţie agricolă, cu excepţia terenurilor aflate în proprietatea 
privată a statului şi administrate de Agenţia Domeniilor Statului, în vederea exploatării, de către persoanele 
fizice sau juridice care deţin în folosinţă sau proprietate, în condiţiile legii, o exploataţie agricolă sau de 
acvacultură, conform declaraţiilor Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv Agenţiei 
Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, până la atingerea unui plafon cumulat de maximum 750 ha în 
proprietate;

Beneficiari:
Fermieri persoane fizice sau juridice, care desfăşoară activităţi în domeniul agricol vegetal/zootehnic sau al 
acvaculturii respectiv:
a) societăţi definite conform Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
b) persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi familiale care desfăşoară activităţi economice în 
domeniul agricol, vegetal, zootehnic şi al acvaculturii, constituite conform OUG nr. 44/2008;
c) asociaţiile, societăţile agricole şi cooperativele agricole constituie conform Legii nr. 36/1991 privind 
societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură şi legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004;

Beneficiarul trebuie să se încadreze în criteriile de eligibilitate ale finanţatorului, să nu înregistreze datorii 
restante la bugetul consolidat al statului sau la bugetul local, să nu se afle în interdicţie de a emite cecuri la 
data solicitarii de garantare, să nu figureze cu credite restante sau incidente majore cu bilete la ordin în 
ultimele 6 luni anterioare datei solicitarii de garantare, să nu se afle în dificultate economică, în cazul 
beneficiarilor IMM, să figureze în evidentele APIA/ANPA ca fermier, după caz.

Condiţii minime de accesare a garanţiei FNGCIMM

Comision de Garantare începând de la 1,1% / an, în funcţie de ratingul acordat de finanţator. În 
funcţie de valoare, comisionul poate fi achitat în tranşe.
Facilitarea accesului la sursele de creditare;
FNGCIMM preia parţial riscul de credit.

Cum se obţine garanţia FNGCIMM. 

Bene�ciarul identi�că proiectul pentru care are nevoie de �nanţare. 

* Numai în cazul bene�ciarilor PNDR 2014 –2020 / POPAM 2014 

Avantajele garanţiilor FNGCIMM
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