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Documente necesare obtinerii garantiei AGRO IMM INVEST
Da/
Nu
(√ )

1 Solicitare de garantare  

2

Declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului privind încadrarea în categoria I.M.M., pe formularele
aprobate prin anexele nr. 1 şi 2, după caz, la Legea 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării
întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, completată şi semnată olograf sau
electronic de beneficiarul finanţării înainte de data solicitării de garantare; sau, după caz, declaraţia pe
propria răspundere a beneficiarului privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de
piaţă medie, completată şi semnată olograf sau electronic de beneficiarul finanţării înainte de data solicitării
de garantare de către instituţia de credit (Anexa nr. 5a la Convenţia de garantare şi plată a granturilor);

 

3

Declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului finanţării garantate, prevăzută în Anexa nr. 6 la Convenţia
de garantare şi plată a granturilor, emisă şi semnată olograf sau electronic înainte de data solicitării de
garantare; - Descarca aici

 

4

Rezultatul consultării Centralei Riscului de Credit, cu datele disponibile la data emiterii, din care să rezulte că
nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanţările tip leasing, la data solicitării garanţiei de stat sau,
dacă înregistrează restanţe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului
de Credit, denumită în continuare C.R.C, în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Naţionale a
României nr. 2/2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor
de Credit, cu modificările şi completările ulterioare;

 

5
Certificatul de atestare fiscală al beneficiarului finanţării din care să rezulte situaţia fiscală a acestuia;  

6
Rezultatul consultării Oficiului Naţional al Registrului Comerţului materializat în extrasul certificatului
constatator obţinut de la RECOM Online;  

7

Rezultatul consultării Centralei Incidentelor de Plăţi din care să rezulte că nu se află în interdicţie de a emite
cecuri şi nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării
garanţiei de stat în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi, denumită în continuare C.I.P, în
conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 1/2012 privind organizarea şi
funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi, cu modificările şi completările
ulterioare;

 

8

Cazier judiciar al administratorului din care sa rezulte ca nu are fapte înscrise în acesta, document valabil la
data solicitării garanției. În cazul administratorilor persoane fizice și/sau juridice, nerezidente pe teritoriul
României se prezintă o declarație autentică pe propria răspundere a persoanei fizice sau a reprezentantului
persoanei juridice, după caz, din care să rezulte că nu au săvârșit fapte și nu s-au aflat în situații de natura
celor care se înscriu în evidența cazierului judiciar.

 

9

Cazierul fiscal al administratorul din care să rezulte că nu are fapte înscrise în acesta, document valabil la
data solicitării garanției. În cazul administratorilor persoane fizice și/sau juridice, nerezidente pe teritoriul
României se prezintă o declarație autentică pe propria răspundere a persoanei fizice sau a reprezentantului
persoanei juridice, după caz, din care să rezulte că nu au săvârșit fapte și nu s-au aflat în situații de natura
celor care se înscriu în evidența cazierului fiscal, precum și că nu sunt înregistrați fiscal în România.

 

https://fgcr.ro/wp-content/uploads/2023/02/3.-Declaratie-beneficiar-conditii-grant-si-eligibilitate-1.docx

