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PROGRAMUL RURAL INVEST 
 
Programul va fi destinat următoarelor direcții:  
 
● Refinanțarea creditelor fermierilor și agricultorilor 
● Achiziția de terenuri agricole 
● Retehnologizare și automatizare  
● Securitate energetică 

• Certificate de depozit 

• Piscicultura, acvacultura 

• Industria alimentara 

Programul va avea atașată o Schemă de ajutor de stat, prin care se va stabili componenta de 
grant, de 10%, precum și limitele. 
 
1. Obiectivul programului acordarea de garanții guvernamentale în mod transparent și 
nediscriminatoriu de până la 90% din valoarea finanțărilor IMM-urilor care își localizează 
producția în mediul rural și urban mic, pentru încurajarea dezvoltării afacerilor în aceste zone. 
Perioada de creditare va fi de maxim 15 ani. 
 
2. Beneficiarii eligibili: următoarele entități care își desfășoară activitatea de produție, sau 
optează pentru desfășurarea unei activități de producție în mediul rural și urban mic 
- IMM-urile, inclusiv start-upuri; 
- persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, 
întreprinzătorii debutanţi în afaceri, care își desfășoară activitatea în domeniul producției; 
- formele de organizare a profesiilor liberale care pot desfășura activități productive, 
conform legii. 
 
3. Tipul și valoarea maximă a creditelor garantate, procentele de garantare si valoarea 
maximă a garanției acordate 
Activități propuse spre finanțare: 
- Achiziția de echipamente și utilaje, inclusiv pentru demararea de activități noi de producție în 
mediul rural și urban mic; 
- Construcția, achiziția, amenajarea de hale, inclusiv pentru demararea de activități noi de 
producție în mediul rural și urban mic; 
- Achiziția de echipamente, softuri, consultanță pentru transformarea digitală a IMMurilor care 
își localizează producția în mediul rural și urban mic, 
- Achiziția de echipamente în vederea alinierii la obiectivele de mediu (taxonomy), 
- Achiziția de terenului agricole, 
- Capital de lucru pentru firmele care deruleaza activitati eligibile în program. 
F.N.G.C.I.M.M. acordă garanţii în numele şi contul statului român pentru următoarele categorii 
de credite:     
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- unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiţii, inclusiv achiziția de terenuri agricole, 
cumpărarea de părți sociale, si/sau capital de lucru, în valoare maximă de 2.000.000 lei, 
garantate în procent de maximum 90% din valoarea finantarii, exclusiv dobânzile, comisioanele 
şi spezele bancare aferente creditului garantat.  
 
4. Durata maximă a finanțărilor garantate și condițiile de prelungire ale acestora 
Perioada de creditare/garantare: maxim 180 de luni în cazul creditelor pentru investiţii şi de 
maxim 60 de luni în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru. Creditele/liniile de 
credit pentru capitalul de lucru pot fi prelungite pe o perioadă de maximum 60 de luni, urmând 
ca, in ultimul an de prelungire, rambursarea creditelor să se efectueze în conformitate cu graficul 
de rambursare. 
Aceste condiții vor face obiectul unei noi Scheme de ajutor de stat. 
Perioada de grație: in cazul creditelor de investiții acordate întreprinderilor mici si mijlocii se 
acordă o perioadă de grație de maxim 24 luni pentru rambursarea principalului. 
 
5. Costurile aferente finanțărilor și garanțiilor acordate în cadrul Programului  
- Dobanda aferentă finantarii garantate:  
● ROBOR 3M +1.5 % in cazul creditelor pentru capital de lucru si ROBOR 3M +1% in cazul 
creditelor de investitii. 
- Comisionul de administrare cuvenit FNGCIMM si comisionul de risc cuvenit Ministerului 
Finanțelor se suportă din bugetul MF și se aproba anual de către MF prin ordin al ministrului. 
- Pentru anul 2022, nivelul comisionului de administrare propus este de 0,25%. 
 
6. Caracteristicile garantiilor accesorii finantarilor garantate in cadrul Programului 
În cazul creditelor de investiţii, garanţia de stat este garantată cu ipoteca legală imobiliară şi/sau 
mobiliară asupra activelor finanţate din credit, proporţional cu procentul de garantare. 
În cazul creditelor/liniilor de credit destinate finanţării capitalului de lucru, garanţia de stat este 
garantată cu ipotecă legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de 
beneficiarii programului la instituţia de creditare, proporţional cu procentul de garantare. 
În cazul creditelor de investiții pentru digitalizarea activității beneficiarilor (achiziție soft + 
consultanță etc.) se vor constitui garanții colaterale. 
 
7. Schema de ajutor de stat asociată programului  
Tipurile, valoarea ajutorului de stat acordat beneficiarilor în cadrul Schemei, regulile de cumul, 
precum și perioada de acordare a ajutoarelor de stat, se stabilesc în legislația incidentă. 
Grantul acordat întreprinderilor mici şi mijlocii este compus din: 

⮚ grant de 10 %  din valoarea finantarii în cazul creditelor de investitii, 

⮚ dobanda pe 24 luni, calculata de la data primei trageri a creditului; 

⮚ comisionul de risc si comisionul de administrare, pe toata perioada de garantare;  
în condițiile respectării limitelor prevazute in reglementarile in vigoare in materia ajutorului de 
stat. 
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