
 

 

  
  

 

 

  

   

 

 

 

     

 

FONDUL DE GARANTARE A CREDITULUI RURAL IFN – S.A. 
Str. Occidentului, Nr. 5, Sector 1, București, Cod postal 010981 |  
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Accesează site-ul www.fgcr.ro sau scrie-ne un 

mesaj la  agroinvest@fgcr.ro 

sau office@fgcr.ro 

Garanții componenta AGRO IMM INVEST                                                  
Program IMM INVEST PLUS 

http://www.fgcr.ro/
mailto:agroinvest@fgcr.ro


 
             

Garanții acordate în cadrul componentei AGRO IMM INVEST 
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Prezenta componenta a Pogramului are ca 
obiectiv, susţinerea întreprinderilor din 
domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii 
şi sectorului alimentar precum și în domeniul  
comerțului cu produse agricole, piscicole și 
produse alimentare, cu excepția băuturilor și  
tutunului în contextul crizei economice 
generate de agresiunea Rusiei împotriva 
Ucrainei. 
In baza Componentei Agro IMM Invest, Fondul 
de Garantare a Creditului Rural acorda garantii 
pentru beneficiarii eligibili, pentru care bancile 
participante au acordat credite pentru 
finantarea capitalului de lucru sau pentru 
investitii. 
Creditele aprobate in cadrul Componentei, se 
acorda cu costuri avantajoase, respectiv,  
Robor 3M + 2,5% (in cazul creditelor pentru 
capital de lucru) sau Robor 3M + 2% (in cazul 
creditelor de investitii), nivelul mai sus 
mentionat acoperind atat dobanda cat şi toate 
eventualele comisioane percepute de instituţia 
de credit în toate etapele creditării, cu exceptia 
comisionului de administrare, a comisionului 
de risc, precum şi a taxelor aferente 
operaţiunilor conexe activităţii de creditare (de 
exemplu: taxe notariale, costurile legate de 
evaluare şi înregistrarea garanţiilor etc.). 
Garantia FGCR  acoperă max.90% din valoarea 
finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele 
bancare şi spezele bancare datorate de 
beneficiar în baza contractului de credit, în 
cazul creditelor pentru investiţii, al 
creditelor/liniilor de credit pentru capital de 
lucru, acordate unui beneficiar, în limita sumei 
maxime de 5.000.000 de lei pentru 
creditele/liniile de credit pentru finanţarea 
capitalului de lucru, respectiv 10.000.000 de lei 
pentru creditele de investiţii, cu excepţia 
beneficiarilor din domeniul agriculturii 
primare, acvaculturii şi pisciculturii pentru una 
sau mai multe activităţi finanţate, pentru care 
valoarea maximă a finanţării este de 5.000.000 
lei. Valoarea maxima a finanțărilor acordate 
beneficiarilor din industria de procesare a 
sfeclei de zahăr pentru creditele/liniile de 
credit pentru finanțarea capitalului de lucru 
este de 10.000.000 lei.  
Ministerul Finantelor subventioneaza in 
procent de 100% valoarea comisionului de risc, 
a comisionului de administrare si a dobanzii pe 
o perioada de maximum 12 luni, de la data 
acordării creditului în limita sumelor aprobate 
în buget cu această destinaţie, cu excepția 
beneficiarilor din domeniul agriculturii 
primare, acvaculturii şi pisciculturii care nu 
beneficiază de dobândă finanţată de la bugetul 
de stat în baza prezentei scheme de ajutor de 
stat. 
 

Beneficiarii componentei AGRO IMM 
INVEST din domeniul agriculturii 
primare, pescuitului şi acvaculturii 
beneficiază de un grant în limita 
cumulului rezultat din  valoarea 
comisionului de risc, a comisionului de 
administrare, aferente garanţiei 
acordate, pe toată durata de valabilitate 
a garanţiei acordate, dar nu mai mult de 
echivalentul în lei a 250.000 de 
euro/întreprindere în cazul beneficiarilor 
din domeniul agriculturii primare, 
respectiv echivalentul în lei a 300.000 de 
euro/întreprindere în cazul beneficiarilor 
din domeniile pescuitului şi acvaculturii, 
şi nu beneficiază de dobândă finanţată 
de la bugetul de stat în baza acestei 
scheme de ajutor de stat 
 
Durata maximă a finanţărilor este de 72 
de luni, în cazul creditelor de investiţii 
(inclusiv perioada de gratie), respectiv 36 
de luni în cazul creditelor/liniilor de 
credit pentru capital de lucru, fără 
posibilitatea prelungirii acestora.  . În 
cazul creditelor pentru capital de lucru 
cel puţin în ultimele 12 luni de 
valabilitate a garanţiei se aplică graficul 
de rambursare în rate fără posibilitatea 
beneficiarului de a efectua trageri/utiliza 
sume din credit. În cazul refinanțării 
creditelor de investiții, maturitatea 
creditului acordat nu poate depăşi 72 de 
luni de la momentul acordării iniţiale. 
 

Comisioane/Ajutor de stat 

Comisionul de risc cuvenit MF: 
a) pentru beneficiarii ce se încadrează în 
categoria întreprinderilor mici şi mijlocii: 
la nivelul de 0,25% pentru primul an de 
garantare, de 0,5% pentru anii 2 şi 3 de 
garantare, respectiv de 1% pentru anii 4 
- 6 de garantare, aplicat la valoarea 
/soldul garanţiei de stat; 
b) pentru beneficiarii care se încadrează 
în categoria întreprinderilor mari, 
întreprinderilor mici cu capitalizare de 
piaţă medie se percep comisioane de risc 
la nivelul celor aferente întreprinderilor 
mari, respectiv: la nivelul de 0,5% pentru 
primul an de garantare, de 1% pentru 
anii 2 şi 3 de garantare, respectiv de 2% 
pentru anii 4 - 6 de garantare, aplicat la 
valoarea/soldul garanţiei de stat. 
Comisionul de administrare cuvenit 
F.G.C.R.pentru perioada de derulare a 
schemei de ajutor de stat, pentru anul 
2023, este de 0,25% p.a., calculat la 
valoarea/soldul garanţiei. 

Destinația creditelor  
Pentru componenta AGRO IMM INVEST, 
cheltuielile eligibile în cadrul schemei de 
ajutor de stat sunt următoarele:   
   a) pentru creditele de investiţii: 
achiziţie de echipamente/maşini/utilaje 
/mijloace de transport/alte mijloace fixe 
inclusiv TVA; achiziţie de active 
necorporale aferente investiţiei 
software/licenţe programe/brevete 
inclusiv TVA; achiziţie de spaţiu de 
producţie/servicii/comercial/terenuri 
pentru construcţie/agricultură inclusiv 
TVA: construcţie de spaţii de 
producţie/servicii/spaţii comerciale; 
cheltuieli de reparaţii capitale, 
modernizări spaţii de 
lucru/sedii/puncte de lucru; alte 
cheltuieli aferente planului de investiţie 
inclusiv TVA;   
   b) pentru creditele/liniile de credit 
pentru capital de lucru: cheltuieli de 
aprovizionare/producţie/desfacere; 
cheltuieli de executare de lucrări şi/sau 
de prestare de servicii; cheltuieli de 
constituire/prelucrare/valorificare de 
stocuri; cheltuieli de întreţinere, 
reparaţii curente spaţii de 
lucru/sedii/puncte de lucru; alte tipuri 
de cheltuieli necesare desfăşurării 
activităţii curente; cheltuieli cu salarii şi 
asimilate; cheltuieli cu chirii/utilităţi; 
plată impozite/taxe/contribuţii/alte 
sume datorate bugetului general 
consolidat; alte costuri de operare. 
Beneficiarul poate efectua cheltuieli din 
credit şi pe alte coduri CAEN eligibile, cu 
condiţia ca acestea să fie autorizate 
conform Legii nr. 359/2004 privind 
simplificarea formalităţilor la 
înregistrarea în registrul comerţului a 
persoanelor fizice, asociaţiilor familiale 
şi persoanelor juridice, înregistrarea 
fiscală a acestora, precum şi la 
autorizarea funcţionării persoanelor 
juridice, cu modificările şi completările 
ulterioare. În acest caz, instituţia de 
credit va transmite o copie a 
certificatului constatator pus la 
dispoziţie de beneficiar, în care, la 
secţiunea "sedii/activităţi autorizate", 
să se regăsească aceste coduri CAEN 
eligibile;   
   c) cheltuielile de refinanţare a altor 

credite de investiţii, cheltuielile 

destinate achiziţiei de părţi sociale şi 

acţiuni.   
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Categorii de beneficiari 
• Societati comerciale (Legea 31/1990)   
• PFA, II, IF (Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului 44/2008)  
• Asociatii Agricole (Legea 36/1991  
• Cooperative si cooperații Agricole  (Legea 
1/2005 și Legea 566/2004) 
• Intreprinzători debutanţi în afaceri 
(Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 6/2011) 
• Fermierii (Art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 
1.307/2013 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 17 decembrie 2013) ale căror 
exploataţii se situează pe teritoriul României 
• Profesionişti (Art. 3 alin. (2) din Legea 
287/2009 privind Codul civil, republicată)  
•Grupuri de producători( OG37/2005 
•Organizații de producători din sectorul 
legume-fructe (Art. 154 din Regulamentul 
(UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului 
European şi al Consiliului) 
• Start-upuri 
 
Criterii de eligibilitate  
 
In vederea analizei si luarii deciziei de 
acordare a garantiei, la data solicitarii de 
garantare beneficiarul, respectiv creditul 
garantat trebuie sa respecte urmatoarele 
conditii (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. În cazul creditelor de investiţii 
acordate pentru achiziţia de soft-uri, 
beneficiarul prezintă şi alte garanţii 
colaterale (depozite colaterale) 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 prin creditul/linia de credit 
pentru capitalul de lucru acordat(ă). În 
cazul creditelor de investiţii, beneficiarul 
se obliga să facă dovada achitării lor 
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. 
• administratorii, persoane fizice și/sau 
juridice, rezidente pe teritoriul Romaniei 
nu au fapte înscrise în cazierul judiciar și 
cazierul fiscal, la data solicitării garanției 
de stat. In cazul administratorilor 
persoane fizice si/sau juridice, 
nerezidente pe teritoriul Romaniei, se 
prezinta o declaratie autentică pe 
propria răspundere a persoanei fizice 
sau a reprezentantului persoanei 
juridice, dupa caz, din care sa rezulte ca 
nu a savarsit fapte si nu s-a aflat in 
situatii de natura celor care se inscriu in 
evidenta cazierului fiscal, precum si ca 
nu sunt inregistrati fiscal in Romania. 
• 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 AGRO IMM INVEST, 
beneficiarii care fac obiectul sancțiunilor 
Uniunii Europene, sau își desfășoară 
activitatea în activități vizate de 
sancțiuni. 

 
Pașii de accesare a Componentei Agro 
IMM Invest 
• Vă creați un cont în cadrul aplicatiei 
disponibile pe  portalul 

www.imminvest.ro ; 
•  Alegeti FGCR, ca Fond cu care doriti sa 
lucrati; 
• Completați cererea de înscriere și 
atașați documentele necesare. Codul 
CAEN solicitat la înscriere trebuie să fie 
eligibil în cadrul Componentei; 
• Alegeți banca de la care doriți sa 
obțineți credit,   
•Bifați componenta programului AGRO 
IMM INVEST; 
• După verificarea datelor introduse și a 
documentelor atașate, FGCR va emite un 
Acord de principiu privind eligibilitatea 
în cadrul Componentei. Acesta se va 
transmite împreună cu solicitarea 
dumneavoastră către Banca pentru care 
ați optat în obținerea creditului. Se va 
genera un mesaj  automat via email prin 
care veți fi notificat. 
• Banca analizează cererea de credit și în 
cazul aprobării  transmite solicitarea 
catre FGCR. 
• FGCR analizeaza solicitarea si  in cazul 
aprobării garanției, transmite băncii 
contractul de garantare și acordul de 
finanțare.  
 
Important de știut ! 
 
 
Beneficiarii vor trebui să îndeplinească 
în plus şi condițiile de eligibilitate 
impuse de banca pentru care au optat 
la obținerea creditului.  
Lista codurilor CAEN eligibile în cadrul 

componentei AGRO IMM INVEST este 

prevazuta in Anexa nr. 4 din Ordinul 

MF/MDLPA/MAT/MADR nr. 938/184/ 

388/47/2023. Contractele de garantare 

și acordurile de finanțare vor fi emise 

până la 31 decembrie 2023. Plata 

dobânzilor se realizează trimestrial până 

la data de 31 martie 2026.  

 

http://www.imminvest.ro/
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Institutii de credit finanțatoare care au anuntat intenția de participare in cadrul componentei  AGRO IMM INVEST  

                        

                            

                                 

              

                     

 

 

https://www.alphabank.ro/
https://www.bcr.ro/ro/persoane-fizice
https://www.brd.ro/
https://www.bancatransilvania.ro/
https://www.cec.ro/
https://www.eximbank.ro/
http://www.procreditbank.ro/
https://www.intesasanpaolobank.ro/
https://www.librabank.ro/
https://www.otpbank.ro/ro
https://www.patriabank.ro/patria-bank
https://www.firstbank.ro/
https://www.raiffeisen.ro/
https://www.unicredit.ro/

