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Tot ce trebuie să știi despre acordarea 
finanțărilor în cadrul programului APIA



Creditul pentru subvențiile Agenția de Plăți și Intervenție pentru 

Agricultură (APIA) se acordă pentru finanțarea activității curente până 

la momentul încasării subvențiilor, pentru o perioadă de maxim 12 luni, 

cu posibilitatea de prelungire în cazul în care APIA comunică amânarea 

plății ajutoarelor de stat.

Creditele se acordă în baza adeverinței APIA sau a cererii unice de plată APIA 

Finanțăm simplu și rapid pentru a susține activitatea fermei tale indiferent de 

domeniu: cultură mare, creșterea animalelor, legumicultură, vii sau livezi etc 



obții creditul în baza Adeverinței de 

Înregistrare Fermier emise de APIA 

sau a Cererii unice de plata APIA;

utilizezi creditul fără prezentare de 

documente justificative.

PROCES SIMPLIFICAT 

Beneficiezi de imbunătățirea 

fluxului de lichidități al firmei.

OPTIMIZARE

Îți vei îmbunătăți 

indicatorii financiari. 

DEZVOLTAREA AFACERII

Obții finanțare pe termen scurt 

fără garanții suplimentare.

FLEXIBILITATE

Comisionul de acordare poate 

fi perceput din credit în cazul 

creditelor nou acordate. 

Creditului se poate face din 

încasarea subvențiilor.

RAMBURSAREA 

CE AVANTAJE AI DACĂ ALEGI 
FINANȚAREA SUBVENȚIILOR APIA?



Produse de creditare BCR
pentru accesarea finanțării până la 
încasarea subvenției APIA



Termen scurt/mediu

Rambursare din subvenția APIA încasată 

în contul de depozit colateral

Utilizare fără documente justificative

Se acordă pentru finanțarea activității curente

Non-revolving, irevocabil

Acordat doar în lei

CREDIT PE OBIECT PENTRU 
FINANȚAREA ACTIVITĂȚII CURENTE

Valoare credit

maximum 90% din valoarea 

adeverinței  APIA, în funcție de 

convenția aplicabilă încheiată de BCR

maximum 85% din valoarea cererii 

unice de plată depuse la APIA

ROBOR 6M + max. 2 % în cazul creditului 

acordat în baza adeverinței APIA

conform condițiilor de preț ale băncii, 

în cazul creditului acordat în baza cererii 

unice de plată depuse la APIA.

Dobândă



maximum 12 luni, până la data de 30 

iunie a anului următor celui de 

depunere a cererii unice.

Poate fi prelungit în funcție de 

prelungirea perioadei de plată a 

subvenției APIA (potrivit notificării APIA 

de amânare a plății subvenției). În acest 

caz, nu se percep penalități.

Maturitate

ipoteca mobiliară asupra soldului creditor 

al conturilor/subconturilor curente

ipoteca mobiliară prin care se cesionează 

în favoarea băncii sumele cuvenite 

clientului în cadrul schemei de 

subvenție APIA, încasată în contul de 

depozit colateral.

Garanții Obligatorii

Posibile Garanții Suplimentare

garanție individuală emisă de 

FGCR/FNGCIMM în cuantum de 

maximum 80% din valoarea finanțată.

alte tipuri de garanții stabilite 

potrivit politicilor de risc ale 

băncii și reglementărilor interne 

aplicabile garanțiilor.



Acordat doar în lei

Termen scurt/mediu: max. 12 luni

Rambursare: corelată cu termenul de încasare 

prevăzut în adeverințe de încasare a 

subvențiilor eliberate de către APIA.

Se acordă pentru finanțarea activității curente 

pe baza de creanțe certe, lichide și exigibile

Îmbunătăţeşte cash flow-ul și indicatorii de 

lichiditate

Este de tip non-revolving, irevocabil

FINANȚAREA ADEVERINȚEI APIA 
PRIN FACTORING FĂRĂ REGRES

Valoare credit

maximum 90% din suma de încasat 

de la APIA, în funcție de convenția 

aplicabilă încheiată de BCR

ROBOR 6M + max. 2 %

Dobândă

Cesiune asupra creanțelor rezultate din 

adeverințele emise de APIA.

Ipoteca asupra soldului creditor al 

conturilor/subconturilor curente ale 

Aderentului.

Alte tipuri de garanții stabilite potrivit 

politicilor de risc ale băncii și reglementărilor 

interne aplicabile garanțiilor

Garanții



Ce condiții trebuie
să îndeplinești? 



Alegerile financiare inteligente vin la pachet 
cu o serie de condiții  pe care trebuie să le 
îndeplinești. Condiții nefinanciare specifice:

Deții adeverința de beneficiar al subvențiilor APIA/ajutoarelor naționale tranzitorii 

sau ai depus cererea unică de plată APIA;

Desfășori activitate în domeniul agricol, inclusiv persoane juridice nou înființate;

Nu te afli în procedură de insolvență, procedură de executare silită declanșată de 

organele fiscale și/sau alți creditori, închidere operațională, dizolvare, lichidare, 

administrare specială sau concordat și nu îndeplinești criteriile din legislația națională 

pentru a fi supus unei proceduri de insolvență la cererea creditorilor;

Ești înregistrat în Registrul unic de identificare administrat de APIA;

Depui cererea unică de plată în termen;

Respecți condițiile impuse de APIA pentru finanțarea pe care dorești să o accesezi;

Ești eligibil conform reglementărilor interne ale BCR.



Documente necesare



În plus față de documentația BCR care ți se va solicita punctual de către managerul 

tău de relații, vei avea nevoie de adeverinţa înregistrare beneficiar emisa de APIA, 

în original sau transmisa electronic (în format pdf) de către APIA  

Cererea unică de plată depusă la APIA, precum și de documentația specifică în cazul 

creditelor garantate de catre FGCR/FNGCIMM, dacă este cazul.

Trebuie să respecți legislația agricolă și fiscală în vigoare. În caz contrar, riști să 

rămâi fără o parte din ajutoarele primite de la UE sau să dai banii înapoi. Riști, de 

asemenea, sancțiuni în baza legislației naționale în vigoare.

Fermierii persoane juridice, pentru a respecta condiţia de fermier activ conform art. 

22, alin. (4) din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificarile şi completările ulterioare, 

trebuie să prezinte la APIA, nu mai târziu de 31 ianuarie a anului următor anului de 

cerere, dovezile verificabile pentru îndeplinirea calităţii de fermier activ.

Documente necesare 
pentru aprobarea creditului

Important de reținut!



Pentru mai multe detalii despre creditarea subvențiilor APIA și 

despre ofertele Băncii Comerciale Române accesează: 

www.bcr.ro/apia

Daca ești deja client BCR, contactează managerul tău de relații 

pentru detalii, iar dacă încă nu ești client BCR, te rugăm să ne 

scrii la adresa apia@bcr.ro

DATE DE CONTACT


