FONDUL DE GARANTARE
A CREDITULUI RURAL - IFN S.A.

In baza Conventiilor incheiate cu MADR si cu institutiile finantatoare, FGCR-IFN S.A
faciliteaza accesul la credite al fermierilor, al procesatorilor de produse agricole și al
beneficiarilor PNDR si POPAM prin acordarea de garanții financiare pentru :
 finanțările aprobate pentru finanţarea capitalului de lucru necesar fermierilor şi procesatorilor de produse agricole persoane fizice si juridice - pentru realizarea producţiei agricole sau piscicole.

 creditele acordate persoanelor fizice și juridice pentru achiziționarea de terenuri agricole pana la atingerea limitei
maxime de 750 ha in proprietate.

 finanțările acordate fermierilor pentru finanțarea investițiilor în domeniul agricol si cel al acvaculturii, altele decât cele
realizate cu co-finanțare europeană.

 finanțările acordate beneficiarilor PNDR 2014 – 2020 si beneficiarilor privati ai POPAM 2014 – 2020.
 finanțările acordate beneficiarilor FEGA.
 creditele aprobate în cadrul Convenţiilor cadru-plafon de garantare, pe baza adeverinţelor emise de APIA
beneficiarilor sprijinului alocat din bugetul european şi bugetul national (SAPS, subvenţii pentru bunăstarea păsărilor şi
porcilor, etc).

FGCR-IFN-SA emite scrisori de garanţie beneficiarilor publici ai FEADR prevăzuţi în
OUG 79/2009 pentru încasarea avansului din contractele de finanţare nerambursabilă
încheiate cu AFIR. Beneficiarii FEADR care pot solicita Fondului emiterea scrisorilor
de garanţie pot fi :
- comunele, oraşele, ADI şi ODP ;
- grupurile de acţiune locală ;
- organizaţiile şi federaţiile de utilizatori de apă;
- unitati de cult.

Beneficiarii garanțiilor FGCR IFN SA pot fi :
 societatile comerciale constituite conform Legii nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare,
 persoanele fizice autorizate, întreprinderi individuale și familiale, care desfășoară activități economice, constituite






conform OUG nr. 44/2008;
asociațiile și societățile agricole constituite conform Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de
asociere în agricultură și Legii cooperației agricole nr. 566/2004;
beneficiari publici ai PNDR (comune, orase) sau asimilati acestora (GAL, OUAI, unitati de cult etc.)
beneficiari privati ai PNDR si POPAM.
persoanele fizice care desfășoară activități economice.

Garanţia FGCR – IFN SA poate acoperi:

 până la 80% din valoarea creditelor acordate de instituţiile finanţatoare fermierilor, procesatorilor de produse agricole şi
beneficiarilor PNDR si POPAM pentru achizitia de teren agricol, respectiv pentru realizarea investiţiilor declarate eligibile
prin PNDR si POPAM precum si a altor investiții realizate în ferme sau a finanţării necesare pentru asigurarea
capitalului de lucru aferent realizării producţiei agricole, piscicole si alimentare;
 până la 100% din valoarea scrisorilor de garanţie necesare beneficiarilor publici ai FEADR pentru obţinerea avansului
prevăzut în Contractele de finanțare nerambursabilă încheiate cu AFIR.
Valoarea maximă a unei garanţii acordate fiecărui beneficiar de către FGCR-IFN SA pentru fiecare solicitare a instituţiei
finanţatoare nu va depăşi echivalentul a 2,5 milioane euro, denominaţi în lei la cursul leu/euro de la data solicitării de
garantare transmisă acestuia de către instituţia finanţatoare in cazul contractelor de garantare incheiate intre parti sau
dupa caz 2,4 milioane euro/imprumutat in cazul garantiilor emise de Fond pe seama art. 3.3.a din OUG nr. 43/2013,
cu modificarile si completarile ulterioare.

Comisionul datorat Fondului pentru obtinerea garanţiei va fi:
 0,05 % pe lună sau, după caz, 1% pe an, în cazul beneficiarilor publici ai PNDR, inclusiv GAL si OUAI;
 între 1,25 % - 3,8% în cazul beneficiarilor privaţi, în funcţie de ratingul atribuit beneficiarilor de instituţia finanţatoare,
 nivelul comisionului perceput de Fond în cazul persoanelor fizice care beneficiază de garanții în baza OUG 43/2013 este
de 3,8 % pe an.

Cum se poate accesa garanţia FGCR - IFN SA ?
Informaţi-vă pe adresa Fondului: www.fgcr.ro; contactaţi una din următoarele bănci comerciale pentru obţinerea finanţării necesare
realizării afacerii dumneavoastră şi puteţi opta pentru garantarea lui de către FGCR - IFN SA. FGCR IFN SA are incheiate Conventii de

lucru cu urmatoarele institutii finantatoare: Banca Comercială Română SA, B.R.D.–Groupe Société Générale SA, Banca Transilvania
SA, Raiffeisen Bank SA, CEC Bank SA, Credit Agricole Bank Romania SA, Banca Românească SA, PatriaBank SA, Idea Bank SA,
EximBank SA, Intesa Sanpaolo Bank SA, ProCredit Bank SA, OTP Bank Romania SA, Piraeus Bank SA, Alpha Bank România SA,
Bancpost SA, Bank Leumi Romania SA, Unicredit Bank, Libra Internet Bank, Banca Comerciala Feroviara SA, Credit Europe Bank SA,
Agricover IFN, Banca Centrală Cooperatistă CreditCoop. Pentru obţinerea scrisorii de garanţie în cazul beneficiarilor publici, aceştia
se vor adresa direct Fondului.
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