
 

  
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDUL DE GARANTARE A CREDITULUI RURAL IFN – S.A. 
Str. Occidentului, Nr. 5, Sector 1, București, Cod postal 010981 |  
Telefon: +4021.312.54.63/64/65 |  
Mobil: 0751.244.244; 0751.244.245 |  
Fax: +4021.312.54.19   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accesează site-ul www.fgcr.ro sau scrie-ne un 

mesaj la  office@fgcr.ro 

Garanții dedicate finanțării capitalului de lucru, 
inclusiv pe baza adeverinţelor APIA (SAPS, subvenţii 

pentru bunăstarea păsărilor și porcilor, etc) 

http://www.fgcr.ro/


 

  

       
Garanții dedicate finanțării capitalului de lucru, inclusiv pe baza 
adeverinţelor APIA (SAPS, subvenţii pentru bunăstarea păsărilor și porcilor) 

 Ai nevoie de un credit pentru 
afacerea ta și finanțatorul îți 
solicită garanții. 
 
FGCR  este soluția! 
 
Ești o persoană fizică sau juridică sau 
ești organizat într-o formă asociativă 
de persoane fizice sau juridice, 
indiferent de statutul juridic al 
acesteia, a cărei exploatație se situează 
pe teritoriul României și care 
desfășoară o activitate agricolă, sau în 
domeniul pisciculturii, conform 
evidențelor APIA/ANPA/alte autorități 
locale sau centrale;  ori poate ești 
procesator de produse agricole/ 
piscicole, înregistrat ca :    societate 
comercială; PFA, II, IF; asociație, 
societate agricolă, cooperativă 
agricolă; ori ești persoană fizică în 
calitate de  producător agricol. 
 
Vrei să desfășori o activitate pe cont 
propriu în agricultură sau vrei să iți 
extinzi activitatea și ai nevoie de 
finanțare pentru activitatea curentă/ 
capital de lucru.                     
 
FGCR garantează pentru tine creditele 
dedicate finanțării activității curente/ 
capitalului de lucru pentru realizarea 
producţiei agricole și piscicole sau 
pentru procesarea produselor 
agricole/piscicole, inclusiv pe baza 
adeverinţelor APIA (SAPS, subvenţii 
pentru bunăstarea păsărilor și porcilor, 
etc). 
Garanția FGCR poate acoperi până la 
80 % din valoarea creditului, diferența 
de garanții urmând să fie asigurată de 
beneficiari sau terți garanți, în funcție 
de procedurile instituției finanțatoare. 
 
Mergi la una dintre instituțiile 
finanțatoare cu care FGCR, a încheiat 
convenții de lucru. Vrei să vezi care 
sunt aceste instituții? Intră pe site-ul 
nostru: www.fgcr.ro și consultă 
secțiunea “Parteneri”. Vei descoperi 
toți partenerii noștri. Dintre ei, unul 
trebuie să fie mai aproape de tine și de 
locul unde îți desfășori activitatea.  
 
Solicită un credit pentru finanțarea 
activității curente/capitalului de lucru, 
inclusiv pe baza adeverinței APIA 
(SAPS, subvenţii pentru bunăstarea 
păsărilor și porcilor, etc) cu garanție 
din partea FGCR în proporție de până 
la 80% din valoarea creditului.  

În cazul în care te confrunți cu vreun 
impediment, ne oferim să te ajutăm cu 
orice clarificări îți sunt necesare.  
Pentru orice informație suplimentară 
poți lua legătura cu unul dintre specialiștii 
noștri. Toate datele de contact sunt pe 
verso.  Suntem la dispoziția ta! 
 

Urmează o poveste de succes în 
cinci pași simpli! 
 
Știm că timpul este prețios pentru tine și 
întotdeauna suntem la înălțimea 
așteptărilor tale. Pentru că am simplificat 
procedurile de lucru, analiza și aprobarea 
se efectuează chiar și în aceiași zi, în cazul 
în care documentația transmisă de 
instituția finanțatoare este completă. 

Schematic, fluxul de obținere a garanției 
este cel de mai jos: 

 

 

(*) Beneficiar = Fermier înregistrat la APIA/ANPA/Alte 

autorități locale sau centrale sau procesator de 

produse agricole/piscicole 

 
Costul garanției FGCR  
 
Începând cu 01.01.2019, am redus 
comisionul de acordare la 1,6 % pe an, în 
cazul persoanelor fizice și juridice în 
calitate de fermieri (pentru garanţiile 
acordate conform  OUG 43/2013). 
Reducerea avantajează în principal, 
societățile nou înființate și beneficiarii 
care nu au istoric de creditare precum și 
PFA, II,IF care nu au rating pe bază de 
bilanț.  
În cazul procesatorilor de produse 
agricole/piscicole, comisionul se 
calculează în funcție de ratingul stabilit 
de instituția finanțatoare. 
  
Criterii de eligibilitate  
 
a)Creditul aprobat trebuie să respecte 
destinațiile prevăzute de legislatia 
aplicabilă (**); 
 

b)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; 
 
c)Beneficiarul nu se află în dificultate 
financiară; 
 
d)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; 
 
e)Beneficiarul/terții garanți prezintă 
instituției finanțatoare  garanţii 
colaterale care împreună cu garanția 
FGCR, să acopere integral creditul 
aprobat şi dobânda aferentă.  
 
f)Beneficiarii  nu figureză cu datorii 
restante 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 inregistrate 
restantele confirmă rambursarea 
acestora până la data aprobării 
garanției;  
 
g)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 fidejusiune  în care Fondul va 
avea calitatea de cocreditor; 
 
h)Beneficiarii sunt înscriși în evidențele 
APIA/ANPA/altor autorități locale sau 
centrale sau după caz. 
 
i) În cazul beneficiarilor având calitatea 
de procesatori de produse 
agricole/piscicole, aceștia se încadreaza 
în categoria IMM. 
 
 

 
Credem în tine! 
 
Crezi în noi! 
 
Reușim împreună! 
 
 
(**) Legislația aplicabilă: OUG 43/2013 cu 
modificările și completările ulterioare; Legea  
329/2009, cu modificările și completările ulterioare;  
 

http://www.fgcr.ro/

