
SOLUȚII DE 
 FINANȚARE PENTRU  
AGRICULTURĂ
Ghid pentru companii creat 
de echipa BCR



Prin toate aceste programe, companiile, cooperativele, asociațiile și 

întreprinderile individuale au parte de susținerea necesară acoperirii 

cheltuielilor de înființare și întreținere, de la momentul achiziției materiei 

prime și până la valorificarea recoltelor.

Afacerile din agricultură sunt esențiale pentru dezvoltarea durabilă a 

economiei. Într-o perioadă în care securitatea alimentară este un subiect 

vital, avem nevoie de investiții pe termen lung. Susținem sectorul agricol, 

care are o pondere importantă de 4,4% din Produsul Intern Brut, și 

companiile care vor să investească în agricultură sustenabilă și modernă.

Echipa BCR te va ajuta prin acest ghid să găsești finanțarea 

potrivită pentru afacerea ta:

Subprogramul guvernamental AGRO IMM INVEST

Subvenții agricole (APIA)

Credite pentru finanțarea culturilor agricole

Granturi pentru activități agricole



pentru companii din domeniul agriculturii, pescuitului, 

acvaculturii și sectorului alimentar

AGRO IMM INVEST
credite garantate de stat



Poți beneficia de AGRO IMM INVEST dacă ești o 

companie din categoria IMM (ai maximum 249 de 

salariați și o Cifră de Afaceri de maximum 50 mil. 

EUR) sau întreprindere mică cu capitalizare de piața 

medie (ai un număr de salariați între 250 și 499 și o 

Cifră de Afaceri de maximum 100 mil. EUR) activă în 

sectorul agricol, piscicol, al acvaculturii precum și în 

sectorul alimentar (Clasele CAEN: 01, 03, 10).

Cui se adresează Programul 
AGRO IMM INVEST?

Care sunt beneficiile principale 
ale Programului?

• accesarea unuia sau a mai multor credite 

garantate de către FNGCIMM/FGCR (garanție 

de stat) pentru:

• activitatea curentă - necesare asigurării de 

lichidități în administrarea afacerii (achiziția 

de materie primă, plata salariilor, plata 

furnizorilor, a taxelor și impozitelor, alte 

costuri de operare) 

• investiții (achiziția de echipamente, utilaje 

sau mijloace de transport, achiziția de 

terenuri, achiziția /construcția halelor, 

depozitelor, sediilor de birouri, etc.) necesare 

dezvoltării afacerii. 

• dobândă zero pe o perioadă de maximum 8 

luni de la data primei utilizări din credit; 

• zero comision de risc și zero comision de 

administrare aferente garanției de stat pe 

toată perioada de creditare;

• grant de maxim 10% din valoarea creditului 

garantat de FNGCIMM/FGCR – grant care va 

putea fi folosit pentru a rambursa o parte din 

creditul acordat/pentru a face plăti aferente 

cheltuielilor eligibile și codului/codurilor CAEN 

menționate în contractul de garantare (daca 

creditul a fost deja rambursat).



Care sunt condițiile de creditare 
pe care le oferă BCR?

• Valoare credit — max. 10.000.000 RON

• Garanție de stat — max. 80% aplicată la principal

• Maturitate — max. 72 luni

• Perioada de grație — max. 24 luni

• Dobândă — ROBOR 3M + max. 1,99%

Creditul de investiții

• Valoare credit — max.* 5.000.000 RON 

• Garanție de stat — max.* 90% aplicată la principal

• Maturitate — max. 36 luni, cu posibilitatea de 

prelungire pe încă 36 luni

• Dobândă — ROBOR 3M + max. 2,45%

Credite sau linii de credit pentru 
capital de lucru

* în funcție de categoria companiei

Important de știut!

• Valoarea maximă cumulată de care poate 

beneficia compania ta prin acest program, 

atât pentru credite de investiții, cât și pentru 

credite de capital de lucru este de 10 milioane 

de LEI. 

• Garanția de stat acordată de FNGCIMM/

FGCR pentru aceste tipuri de credite este de 

maximum 90%, în funcție de dimensiunea 

întreprinderii și tipul de credit acordat.



• Aplici online, direct pe platforma: www.

imminvest.ro unde vei completa: datele de 

identificare ale companiei, opțiunea de credit/

credite, declarația IMM și banca alături de care vei 

lucra. Noi te așteptăm să alegi echipa BCR.

• După ce fondul de garantare care vrei să îți 

acorde garanția (FNGCIMM/FGCR) va emite 

acordul de principiu și notifica banca, echipa BCR 

te va contacta în vederea furnizării documentelor 

necesare analizei creditului. Ai nevoie doar de 

aceste 6 documente pentru a obține creditul:

• Situații financiare pentru ultimii doi ani fiscali 

încheiați;

• Declarația pe propria răspundere privind 

respectarea condițiilor de eligibilitate ale Sub-

Programului IMM INVEST;

• Declarația pe propria răspundere privind 

încadrarea în categoria IMM;

• Certificat de atestare fiscală, în perioada de 

valabilitate;

• Acordul pentru consultarea bazei de date a 

Ministerului Finanțelor Publice;

• Acordurile de consultare la Centrala Riscului de 

Credit pentru firme și acționari majoritari.

Ce pași trebuie urmați și ce 
documente sunt necesare pentru 
a beneficia de un credit AGRO 
IMM INVEST?



Pentru a-ți susține cheltuielile cu lucrările agricole și a-ți  putea 

menține continuitatea activității tale, BCR vine în sprijinul tău cu 

finanțări (în baza adeverinței APIA sau a cererii unice de plată APIA) 

pe care le rambursezi în momentul încasării subvenției APIA.

Finanțările subvențiilor 
agricole (APIA)



Poți beneficia de finanțarea subvențiilor agricole dacă 

ești persoană juridică, beneficiar de subvenție APIA 

și îndeplinești criteriile de eligibilitate ale băncii.

Cui se adresează finanțările 
subvențiilor agricole? 

Ce trebuie să știi despre  
finanțările subvențiilor APIA?

• Valoare finanțare: 

• maxim 90% din valoarea adeverinței  APIA, 

în funcție de convenția aplicabilă încheiată 

de BCR 

• maxim 85% din valoarea cererii unice de 

plată depuse la APIA

• Maturitate — max. 12 luni*, până la data de 30 

iunie a anului următor anului de depunere a 

cererii unice.

• Dobândă — ROBOR 6M + max. 2 %

* Poate fi prelungit în funcție de durata perioadei de plata 

a subvenției APIA (potrivit notificării APIA de amânare a 

plății subvenției). In acest caz, nu se percep penalități.



Credite pentru înființarea recoltelor sunt finanțări care oferă 

lichiditatea necesară acoperirii cheltuielilor de înființare și întreținere 

a acestora, de la momentul achiziției materiei prime, până la 

valorificarea recoltelor.

Credite pentru finanțarea 
culturilor agricole



Societăți cu răspundere limitată (SRL), societăți pe 

acțiuni (SA), întreprinderi individuale (II), cooperative 

și asociații.

Cine poate beneficia de 
creditele pentru finanțarea 
culturilor agricole?

• Ferma funcționează de cel puțin 24 de luni;

• Administratorul are experiența în domeniul 

agricol sau există personal angajat care are 

experiență în agricultură;

• Suprafața exploatată este de minim 100 ha;

• Firma deține/prezintă adeverința APIA din care 

să rezulte suprafața pe care o are în folosință sau 

pentru care beneficiază de subvenții.

Ce condiții trebuie să 
îndeplinească solicitanții unor 
astfel de finanțări?



Ce caracteristici au 
creditele pentru finanțarea 
culturilor agricole?

• Rambursare:

• linie de credit pentru ambele culturi: cu doua 

rambursări, una intermediară (maxim iulie-

august) și una finală (maxim septembrie-

noiembrie)  

• linie de credit pentru transformare în stoc – la 

maturitate

• Garanții:

• ipoteca  mobiliară asupra  soldului creditor al 

conturilor/subconturilor curente

• ipoteca asupra  poliței de asigurare a culturii

• ipoteca asupra stocurilor 

• fidejusiune sau alte garanții (Fond Garantare)

• Polița de Asigurare — Riscuri minime de asigurat: 

• grindină, furtună, uragan, ploaie torențială, 

incendiu, seceta pedologică - dacă se poate

• Destinația — Credite pentru înființarea de recolte

• Structura — Facilitate multiprodus cu posibilitate de 

finanțare sub forma de: 

• linie de credit pentru ambele culturi (primăvara 

și toamna) – non-revolving

• linie de credit pentru finanțarea stocurilor de 

cereale - revolving

Pentru clienții care au posibilitatea de stocare la recoltarea 

culturilor, perioada de creditare se poate extinde cu 6 luni, 

prin transformarea creditului de culturi în credit de stocuri pe 

baza unei cereri și a unui raport de monitorizare pregătit de o 

companie specializată.

• Perioada de utilizare:

• maxim 12 luni - linie de credit pentru înființare 

culturi

• maxim 6 luni - linie de credit pentru stocuri de 

cereale

• Scadența:

• scadența maxim 18 luni - linie de credit pentru 

ambele culturi, cu două rambursări

• scadența maxim 6 luni - linie de credit pentru 

transformare în stoc



Granturi pentru 
activități agricole



Poți beneficia de granturi în domeniul agricol daca 

ești fermier (IMM, întreprindere mare), societate 

sau cooperativă agricolă, sau reprezinți un grup de 

producători.

Cui se adresează granturile 
pentru activitățile agricole?

Poți obține un grant în domeniul agricol dacă 

intenționezi să implementezi un proiect care are ca 

obiectiv:

• creșterea competitivității exploatației agricole prin 

dotarea cu utilaje și echipamente performante;

• modernizarea fermei prin înființarea sau 

modernizarea unităților de procesare și 

introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea 

de noi produse și procese.

În ce fel de proiecte de investiții 
pot obține granturi agricole?

Care sunt principalele 
caracteristici ale granturilor 
pentru activitățile agricole?

• Valoare grant — maxim 1.500.000 EUR*

• % grant — maxim 50%*

• Ce cheltuieli se pot finanța:

• Construcția, extinderea, modernizarea și dotarea 

construcțiilor destinate condiționării și procesării 

din cadrul fermei;

• Construcția, modernizarea și dotarea clădirilor 

unităților de procesare inclusiv pentru 

componentele de colectare, condiționare, 

depozitare; 

• Achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace 

de transport compacte, frigorifice, inclusiv 

remorci și semiremorci specializate;

• Cheltuieli cu înființarea şi/sau modernizarea 

instalațiilor pentru irigaţii, drenaj, desecare în 

cadrul fermei;

• Achiziționarea, inclusiv prin leasing de mașini/

utilaje şi echipamente (ex.: tractoare, remorci 

agricole/tehnologice, etc.);

• Cheltuieli cu instalații pentru producerea de 

energie electrică și/sau termică din surse 

regenerabile;

• Cheltuieli de marketing;

• Cheltuieli pentru respectarea condițiilor de igienă, 

sanitar-veterinare și a fluxului tehnologic, a 

îmbunătățirii controlului intern al calității;

• Alte cheltuieli legate de modernizarea fermei,  de 

procesare și marketingul produselor agricole.

*În funcție de dimensiunea exploatației agricole/dimensiunea 

întreprinderii , a tipului de ferma (legumicol/zootehnic, pomicol) 

și a tipului de investiții



• Depune un Proiect  on-line, pe pagina: www.afir.

info, în doar câțiva pași: creare profil, user, parolă şi  

încarcă Dosarului Cererii de Finanțare.

• Urmărește pe website-ul: www.afir.info 

calendarul de lansare a apelurilor pentru anul 

2022 care se publica periodic de către AFIR.

• Credit de co-finanțare – util pentru asigurarea 

capacitații de co-finanțarea (contribuția ta la 

cheltuielile eligibile și neeligibile ale proiectului). 

Necesar și pentru a face dovada capacitații tale de 

co-finanțare a proiectului (creditul poate fi solicitat 

de AFIR pentru semnarea contractului de grant).

• Credit punte – pentru finanțarea cheltuielilor 

reprezentând   grantul, până la rambursarea 

acestora de către AFIR.

• Scrisoare de Garanție Bancară (SGB) - solicitată de 

AFIR pentru a putea obține avansul (prefinanțarea) 

de maxim 50% din valoarea grantului și a demara 

implementarea proiectului.

• Linie de credit pentru finanțarea TVA.

Daca ești deja client BCR, contactează 

managerul tău de relații pentru detalii!

Daca nu ești client BCR, contactează cea 

mai apropiată sucursală  BCR pentru 

sprijin sau scrie-ne la adresa

fonduri.europene@bcr.ro

Cât de simplu este să obții un 
grant în agricultură?

Ce fel de credite poți obține 
pentru implementarea proiectelor 
cu granturi din agricultură? 


