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

mesaj la  office@fgcr.ro 

Garanții dedicate fermierilor                                              
”DE TREI ORI SUBVENTIA” 

http://www.fgcr.ro/


        Garanții dedicate fermierilor                                              
”DE TREI ORI SUBVENTIA” 

  
 

Produsul de garantare este destinat 
beneficiarilor schemelor de sprijin  
implementate de APIA “SAPS”, pentru 
facilitarea accesului la finantarea 
capitalului de lucru in agricultura pe baza 
adeverintei APIA pentru suprafetele 
detinute/exploatate de beneficiari, in 
condițiile în care acestia nu detin 
suficiente garantii pentru acoperirea 
integrală a creditului şi a dobânzii 
aferente. 

 

Creditul aferent garantiei ”DE TREI ORI 
SUBVENTIA” este acordat fermierilor de 
către institutiile finantatoare pe baza 
adeverintei eliberata de APIA pentru 
subventia acordata pentru suprafetele 
detinute/exploatate de beneficiari.  

 

Valoarea creditului/creditelor, dupa caz,  
nu poate depasi de 3 ori valoarea 
adeverintei eliberate de APIA, ponderata 
cu procentul maxim ce poate fi finantat din 
valoarea adeverintei (in prezent 90%).  

 

Termenul de acordare este maxim 3 ani cu 
posibilitatea de prelungire. In aceasta 
categorie intra: 

a.            creditele noi acordate pe baza 

adeverintei eliberate de APIA, ce nu 

pot depasi de 3 ori procentul maxim 

admis din valoarea adeverintei; 

b.            creditele acordate pe baza 
adeverintelor eliberate de 
APIA  anterior solicitarii garantiei 
Fondului  pentru care institutia 
finantatoare a aprobat majorarea 
valorii creditului pana la concurenta 
valorii de maxim 3 ori valoarea 
adeverintei eliberate de APIA; 

c.            creditele noi acordate in anul 

2022, in limita valorii de maxim 2 ori 

valoarea adeverintei eliberate de 

APIA, in cazul beneficiarilor care au 

contractat deja un credit in baza 

adeverintei emise in anul 2022. 

 

 

Din structura de garantii, vor face parte 
cel putin un un contract de fidejusiune 
incheiat cu imprumutatul persoana fizica 
sau cu una din persoanele fizice, avand 
calitatea de acționar/asociat/ 
administrator/reprezentant legal al 
beneficiarului, in funcție de tipul entității 
juridice imprumutate si ipoteca 
mobiliara  pe conturile curente deschise 
la  institutia bancara,  inclusiv  asupra 
contului  deschis pentru incasarea 
subventiei de la APIA. 

Fluxul de activitate pentru accesarea 
garantiei este prezentat, pe scurt, mai jos 

 

 
(*)Beneficiar = Fermier înregistrat la APIA  

Costul garanției FGCR  
 
Începând cu 01.01.2019,  am redus 
comisionul de acordare la 1,6 % pe an, în 
cazul persoanelor fizice și juridice care au 
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.  
 
Dobanda maxima aferenta creditului la 
momentul emiterii garantiei: 
ROBOR/EURIBOR 6 luni plus o marja de 2 
puncte procentuale. 
 
Criterii de eligibilitate  
 
a)Creditul aprobat trebuie să fie destinat 
finantarii productie agricole; 
 
b)Beneficiarii sunt înscriși în evidențele 
APIA si au in exploatare suprafete de 
teren agricol conform documentelor 
emise de aceasta institutie. 
 
 

 
 
c)Beneficiarul de credit, persoană fizică 
sau juridică se încadrează într-o categorie 
de rating, care permite acordarea 
garanției; 
 
 
d)Beneficiarul nu se află în dificultate 
financiară; 
 
e)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; 
 
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) expunerea maxima pe beneficiar 
aferenta creditelor acordate de 
institutiile finantatoare conform  art.3, 
pct. 3, litera a) din OUG 43/2013 nu 
trebuie sa depaseasca 3 mil.eur, la curs 
BNR leu/Euro de la momentul emiterii 
garantiei solicitate. 
In plus, in cazul creditelor DE TREI ORI 
SUBVENTIA expunerea maxima pe 
beneficiar aferenta acestor categorii de 
credite nu poate depasi de trei ori 
valoarea stabilita prin adeverinta 
ponderata cu procentul maxim ce poate 
fi finantat din valoarea adeverintei. 
 
h) In structura de garantii a creditului 
se regasesc cel putin un contract de 
fideiusiune cu una dintre persoanele 
fizice, avand calitatea de 
acționar/asociat/administrator 
/reprezentant legal al beneficiarului, 
precum si un contract de ipoteca 
mobiliara pe conturile curente 
deschise la banca inclusiv contul in 
care se incaseaza subventia, 
contracte in care Fondul va avea 
calitatea de cocreditor. 
 
 

 


