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Garanții acordate în cadrul Componentei RURAL INVEST
Prezenta componenta a Pogramului are
ca obiectiv, susţinerea întreprinderilor din
domeniul
agriculturii,
pescuitului,
acvaculturii şi sectorului alimentar în
contextul crizei economice generate de
agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.
F.G.C.R.
acordă
garanții
pentru
beneficiarii eligibili, pentru care băncile
finanțatoare au acordat credite pentru
finanțarea capitalului de lucru și/sau
pentru investiții.
Creditele aprobate în cadrul Programului
se acordă cu costuri avantajoase,
respectiv ROBOR la 3 luni plus o marjă fixă
de maximum 1,9% pe an. Marja include şi
nivelul total al comisioanelor percepute
de către instituţia de credit în toate
etapele creditării. Marja nu include
comisionul de administrare, comisionul
de risc, precum şi taxele aferente
operaţiunilor conexe activităţii de
creditare (de exemplu: taxe notariale,
costurile legate de evaluare şi
înregistrarea garanţiilor, etc.);
Garanţiile acordate în favoarea fiecărui
beneficiar sunt pentru unul sau mai multe
credite de investiţii şi/sau unul sau mai
multe credite/linii de credit pentru capital
de lucru, garantate de către stat, prin
Ministerul Finanţelor, în procent de
maximum 90% din valoarea finanţării,
exclusiv dobânzile, comisioanele şi
spezele bancare aferente creditului
garantat.
Valoarea finanțărilor pentru beneficiarii
din industria alimentară este de 10mil. lei
pentru investiții și de 5 mil.lei pentru
finanțarea capitalului de lucru. Valoarea
maxima cumulata pe beneficiar este 10
mil.lei.

obil: 0751.244.244; 0751.244.245 |
Valoarea finanțărilor pentru beneficiarii
din domeniile agriculturii primare,
pisciculturii și acvaculturii este de 5 mil.
lei pentru investiții și de 5 mil. lei pentru
finanțarea captalului de lucru. Valoarea
maxima cumulata pe beneficiar este 5
mil.lei.
Durata maximă a finanțărilor este de 36
de luni, fără posibilitate de prelungire,
pentru creditele/liniile de credit pentru
capital de lucru și 72 de luni fără
posibilitatea de prelungire pentru
creditele de investiții.

Beneficiarii componentei RURAL INVEST
beneficiază de un grant în limita
cumulului rezultat dintre valoarea
comisionului de risc, a comisionului de
administrare şi a dobânzilor aferente
creditelor/liniilor de credit pe o perioada
de maxim 12 luni, dar nu mai mult de
echivalentul în lei a:
- 500.000 euro pe întreprindere, pentru
beneficiarii din sectorul alimentar;
- 75.000 euro pe întreprindere, pentru
beneficiarii din domeniul pisciculturii şi
acvaculturii;
- 62.000 euro pe întreprindere, pentru
beneficiarii din domeniul agriculturii
primare.
Ajutoarele de stat acordate prin
Componentă se cumulează cu cele
acordate prin toate componentele
Programul IMM INVEST PLUS, respectiv:
IMM INVEST ROMÂIA, AGRO IMM
INVEST, GARANT CONTRUCT, IMM PROD,
INNOVATION aprobate
prin OUG
99/2022.
Beneficiarii care au finanţat nevoile de
lichidităţi prin ajutoarele acordate în
cadrul programelor IMM INVEST
ROMÂNIA,
inclusiv
în
cadrul
subprogramului AGRO IMM INVEST, IMM
PROD, GARANT CONSTRUCT sau RURAL
INVEST sau alte ajutoare acordate în
temeiul unor scheme de ajutor de stat
elaborate în baza Comunicării Comisiei
privind Cadrul temporar în materie de
ajutor de stat în contextul pandemiei de
COVID-19, nu pot beneficia de sprijin în
baza prezentei scheme de ajutor de stat,
cu excepţia situaţiei în care o fracţie din
aceste nevoi a rămas neacoperită cu
finanţare.

Comisioane
Denumire

Detalii / valoare

Categorii Datorat
de beneficiari
Ministerului
Finantelor de catre

Inclus in
schema de
ajutor de stat
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pentru(Legea 31/1990)
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•
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a
Da, pentru
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Comision de
toata perioada
GuvernuluiValoare:
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intre 0,25% si
de garantare
2% pe(Legea
an, în functie
de
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1/2005,
categoria in care se
republicată)
incadreaza beneficiarul
si de scadenta
creditului în afaceri
• Intreprinzători
debutanţi
Datorat FGCR de catre
(Ordonanţabeneficiar,
de urgenţă
pentru a Guvernului
6/2011) remunerarea activitatii
Da, pentru
de analiza, acordare,
Comision de
•
Fermierii
(Art.
4
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Regulamentul
(UE)
toata perioada
monitorizare
si
administrare
de garantare
administrare
a
nr. 1.307/2013 al Parla
garantiilor

Valoare: 0,25% pe an

Categorii de beneficiari:
•operatori
economici
constituiți
conform Legii nr. 31/1990 privind
societăţile comerciale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
•fermieri definiţi conform prevederilor
art. 4 din Regulamentul (UE) nr.
1.307/2013 al Parlamentului European şi
al Consiliului din 17 decembrie 2013 de
stabilire a unor norme privind plăţile
directe acordate fermierilor prin scheme
de sprijin în cadrul politicii agricole
comune şi de abrogare a Regulamentului
(CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi a
Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al
Consiliului;
•asociaţii agricole constituite conform
Legii nr. 36/1991 privind societăţile
agricole şi alte forme de asociere în
agricultură, cu modificările ulterioare,
Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi
funcţionarea cooperaţiei, republicată,
cu modificările și completările ulterioare
şi Legii cooperaţiei agricole nr.
566/2004,
cu
modificările
şi
completările ulterioare;
•persoane
fizice
autorizate,
întreprinderi individuale şi familiale,
precum şi asociaţii de fermieri,
constituite conform Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 44/2008
privind
desfăşurarea
activităţilor
economice de către persoanele fizice
autorizate, întreprinderile individuale şi
întreprinderile familiale, cu modificările
şi completările ulterioare;
•asociaţii de fermieri constituite
conform Ordonanţei Guvernului nr.
• Beneficiarul nu are credite (inclusiv
26/2000
asociaţii in
şi CRC
fundaţii,
finanţări cu
tip privire
leasing)larestante
sau,
aprobată
cu modificări
şi completări
prin
dacă
înregistrează
restanţe,
acestea sunt
Legea
nr.
246/2005,
cu
modificările
şi
încadrate în categoriile A, B sau C;
completările ulterioare, care îşi
• Beneficiarul nu se află în interdicţie de
desfăşoară activitatea în domeniile
a emite cecuri şi nu figurează cu
agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi
incidente majore in CIP în ultimele 6 luni
sectorului alimentar.
anterioare datei solicitării garanţiei, cu
excepţia incidentelor de tipul celor de
mai sus inregistrate pe perioada stării de
urgenţă, stării de alertă şi o lună după
încetarea acestora;

Garanții acordate în cadrul Componentei RURAL INVEST
Activitățile finanțate
Activitățile eligibile la finanțare în
cadrul Componentei RURAL INVEST
(pentru codul/codurile CAEN pentru
finanţare menţionat / menționate în
contractul de garantare şi în acordul de
finanţare), sunt:
a) achiziţia de echipamente/ maşini/
utilaje/mijloace de transport/ alte
mijloace fixe;
b) achiziţie de active necorporale
aferente investiţiei software/
licenţe programe/brevete;
c) achiziţie de spaţiu de producţie/
servicii/comercial/terenuri pentru
construcţie;
d) achiziţie de părţi sociale şi acţiuni;
e) construcţie de spaţii de producţie/
servicii/spaţii comerciale;
f) cheltuieli de reparaţii capitale,
modernizări spaţii de lucru/
sedii/puncte de lucru; alte
cheltuieli aferente planului de
investiţie;
g) cheltuieli
de
aprovizionare/
producţie/desfacere;
h) cheltuieli de executare lucrări
şi/sau de prestare de servicii;
i) cheltuieli de constituire/prelucrare
/valorificare stocuri;
j) cheltuieli de întreţinere, reparaţii
curente spaţii de lucru/sedii/
puncte de lucru;
k) alte tipuri de cheltuieli necesare
desfăşurării activităţii curente;
l) cheltuieli cu salarii şi asimilate;
m) cheltuieli cu chirii/utilităţi;
n) plata
impozitelor,
taxelor,
contribuţiilor și altor sume
datorate
bugetului
general
consolidat;
o) alte costuri de operare.

Criterii de eligibilitate
În vederea analizei și luării deciziei de
acordare a garanției, la data solicitării
de
garantare,
întreprinderea
beneficiară, trebuie să respecte
următoarele condiții (cumulative):

• se încadrează în normele de creditare
ale finanţatorului şi în normele de
garantare F.G.C.R.;
• nu are credite (inclusiv finanţări tip
leasing) restante în CRC sau, acestea sunt
încadrate în categoriile A, B sau C;
• nu figurează în baza de date a Centralei
Incidentelor de Plăţi cu interdicţie de a
emite cecuri şi cu incidente majore cu
bilete la ordin în ultimele 6 luni
anterioare datei solicitării garanţiei de
stat;
•împotriva Beneficiarului nu s-a deschis
procedura insolvenței;
• prezintă instituţiei de credit garanţii
colaterale care, în cazul creditelor de
investiţii, împreună cu garanţia de stat şi
ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară
asupra activelor finanţate din credit,
acoperă în proporţie de cel puţin 100%
valoarea finanţării. Pentru creditele de
investitie valoarea de piata a activelor
aduse in garantie trebuie sa fie mai mare
sau cel putin egala cu valoarea finantata.
Pentru creditele de investiţii acordate
pentru achiziţia de părţi sociale sau
acţiuni, în completarea ipotecii legale
mobiliare asupra părţilor sociale /
acțiunilor, se instituie și ipoteci legale
asupra unor bunuri mobile sau imobile
proprietatea beneficiarului şi/sau a
terţilor garanţi, care, împreună cu
garanţia de stat, acoperă în proporţie de
cel puţin 100% valoarea finanţării. Pentru
creditele/liniile de credit pentru
finanţarea capitalului de lucru este
inclusă în structura de garanţii aferente
creditului ipoteca legală mobiliară asupra
soldurilor creditoare ale tuturor
conturilor deschise de beneficiar la
instituţia de credit, împreună cu garanţia
de stat;
• nu înregistrează obligaţii fiscale
restante şi alte creanţe bugetare
administrate de organul fiscal central. În
cazul în care înregistrează astfel de
obligaţii restante, beneficiarul se obligă
să le achite din creditul/linia de credit
pentru capitalul de lucru acordat(ă) în
cadrul schemei de ajutor de stat. În cazul
creditelor de investiţii, beneficiarul
trebuie să facă dovada achitării acestora
înainte de solicitarea de garantare.

• împotriva beneficiarului nu s-au emis
decizii de recuperare a unui ajutor de
stat sau daca acestea au fost emise,
acestea au fost executate.
• nu au solicitat alte tipuri de ajutor de
stat pentru aceleași costuri eligibile.
•la data solicitării garanției de stat,
administratorul nu are fapte înscrise în
cazierul judiciar și cazierul fiscal.
• beneficiarul este afectat de criză, ca
urmare a agresiunii Rusiei asupra
Ucrainei (conform declarației pe propria
răspundere)
• finanțarea pentru acoperirea nevoilor
de lichidități reprezintă diferența ce a
rămas neacoperită cu finanțare aferentă
nevoilor de lichiditate acordate în baza
ajutorului de stat în contextul pandemiei
de COVID-19 (conform declarației pe
propria răspundere, completată și
semnată de beneficiarul finanțării).
Nu pot beneficia de ajutor de stat în
cadrul componentei RURAL INVEST,
beneficiarii care fac obiectul sancțiunilor
Uniunii Europene, sau își desfășoară
activitatea în activități vizate de
sancțiuni.

Important de știut !
• Beneficiarii componentei RURAL
INVEST adresează solicitarile de
finantare direct catre banci.
• Bancile adreseaza catre FGCR,
solicitarea de garantare. Beneficiarii vor
trebui să îndeplinească şi condițiile de
eligibilitate ale bancii pentru care au
optat la obținerea creditului.
• FGCR analizează solicitarea și în cazul
aprobării acesteia, transmite băncii
Acordul de finanțare și Contractul de
garantare.
Pentru anul 2022, plafonul total al
garanțiilor ce pot fi acordate este de 2,5
miliarde lei.
Data limită până la care băncile pot
trimite solicitările de garantare la FGCR
este 23 Decembrie 2022.

