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Destinatia creditului

Finantarea cheltuielilor de constituire a stocurilor temporare sau sezoniere, aferente comerciantilor in agricultura:
1.Cheltuieli de aprovizionare, pastrare, conservare, depozitare a stocurilor de materii prime, materiale, 
combustibili, marfuri, peste necesitatile curente de aprovizionat si care, temporar, sunt mai mari decat 
posibilitatile proprii de plata (in cazul creditelor pentru finantarea stocurilor temporare);
2.Cheltuieli de aprovizionare, pastrare, conservare, depozitare a stocurilor de produse agricole, agroalimentare, 
de provenienta vegetala sau animala, precum si orice alte stocuri care nu sunt de natura celor curente si sunt 
destinate asigurarii functionarii activitatii firmei dumneavoastra, in conditii sezoniere de aprovizionare, productie 
sau desfacere (in cazul creditelor pentru finantarea stocurilor sezoniere);
3.Stocurile deja aprovizionate, dar care nu au fost achitate (avand desfacerea asigurata), precum si stocurile care 
urmeaza a fi achizitionate de clienti;
4.Cheltuieli privind infiintarea, intretinerea si recoltarea produselor vegetale, cu exceptia cheltuielilor efectuate 
pentru achizitionarea de masini si utilaje aferente productiei (infiintare, intretinere, recoltare);
5.Cheltuieli privind depozitarea productiei proprii;
6.Refinantarea unui credit pentru stocuri contractat la o alta societate de finantare (banci, societati de
microfinantare, cooperative de credit, etc) cat si refinantarea creditelor pentru stocuri acordate de parteneri de 
afaceri in baza unor contracte.

Perioada de creditare Maxim 36 luni

Perioada de gratie
Maxim 12 luni, in functie de specificul activitatii, corelata cu cash-flowul generat de afacerea finantata (rezultat din 
analiza creditului).

Valoarea
Se stabileste pornind de la nivelul valoric al stocurilor de aprovizionat corelat cu capacitatea de vanzari 
si rambursare a clientului

Valuta LEI / EURO

Dobanda si comisioane In conformitate cu politica de preturi in vigoare. Plata dobanzii se va face lunar.

Rambursarea creditului Rambursarea se face lunar.

Garantii
Mix de garantii – Ipoteci reale imobiliare, ipoteci reala mobiliara, ipoteca reala mobiliara prin constituirea unui 
depozit colateral, cesiune de creanta, fideiusiune, scrisoare de garantie bancara, scrisoare de garantie emisa de 
un fond de garantare agreat de CEC BANK, etc. 

CREDITE PENTRU FINANTAREA STOCURILOR (NON-REVOLVING)
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Destinatia creditului 

Finantarea intregului ciclu de productie, de la insamantare pana la valorificarea productiei. Derularea creditului 
agricol destinat producatorilor agricoli se va face in urmatoarele etape:

- Etapa I: infiintare cultura;
- Etapa II: intretinere cultura si recolta (exemplu: cheltuieli de intretinere cultura si cu recoltarea si transportul  

productiei pentru depozitare);
- Etapa III: depozitare si valorificare (exemplu: cheltuieli de depozitare si/sau cheltuieli care intervin in procesul de 

valorificare: cheltuieli de manipulare, transport pana la beneficiar, etc).

Perioada de creditare

maxim 18 luni
Durata de creditare va fi corelata cu etapele ciclului agricol de obtinere si valorificare a productiei vegetale:

- Etapa I - estimativ 2 luni;
- Etapa II - estimativ 10 luni;
- Etapa III - estimativ 6 luni.

Moneda creditului LEI

Valoarea maxima 
a creditului

Se stabileste in functie de capacitatea de rambursare si in functie de fisele tehnologice prezentate.

Contributie proprie Nu se solicita

Dobanda si comisioane In conformitate cu politica de preturi in vigoare. Plata dobanzii se va efectua lunar.

Rambursarea creditului
Facilitatea de credit nu are caracter revolving, scadentele pot fi stabilite de comun acord, in functie de termenele 
de valorificare a stocurilor.

Garantii

Se va accepta o minima structura de garantii pe fiecare etapa in parte, astfel pentru creditul utilizat la un moment 
dat :
- etapa I pana la rasarirea culturii – garantii aflate in patrimoniul clientului, garantii necesare care sa acopere 
creditul pana cand cultura va rasari din pamant, la care se adauga fideiusiune, ipoteca mobiliara asupra conturilor 
curente, ipoteca mobiliara (echipamente);
- etapa II – prioritar ipoteca mobiliara asupra culturilor si gaj asupra politei de asigurare a respectivelor culturi la 
care se adauga fideiusiune, ipoteca mobiliara asupra conturilor curente;
- etapa III - prioritar ipoteca mobiliara asupra bunurilor mobile de natura stocurilor, verificate de catre o companie 
de specialitate (Romcontrol), la care se adauga fideiusiune, ipoteca mobiliara asupra conturilor curente (in cazul in 
care vanzarea se face cu plata la termen, se va constitui si ipoteca asupra creantei rezultate in urma vanzarii);
In functie de clasa de performanta si de istoricul cu clientul se poate solicita si garantia oferita de FGCR. 
Garantiile se vor putea constitui pro-rata pe masura utilizarii creditului.

CREDITUL DE CAPITAL DE LUCRU DESTINAT 
PRODUCATORILOR CU ACTIVITATE IN DOMENIUL AGRICULTURII 
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LINIA DE CREDIT PENTRU PROIECTE DE INVESTITII FINANTATE 

DIN FONDURI UE

Destinatia creditului

• pre-finantarea partiala sau integrala a grantului aferent proiectelor de investitii finantate din fonduri europene;
• co-finantarea cheltuielilor eligibile aferente proiectelor de investitii;
• finantarea partiala a cheltuielilor neeligibile;
• finantarea mai multor proiecte numai pentru clientii AAPL.

Perioada de creditare Maxim 10 ani

Valoarea creditului

Maxim 85% din valoarea totala a proiectului (cheltuieli eligibile si neeligibile)
•in cazul creditelor acordate in baza Avizului de recunoastere preliminara/avizului de recunoastere eliberat de MAPDR, 
valoarea finantarii va reprezenta pana la 75% din valoarea investitiilor eligibile prevazute in Planul de recunoastere, iar 
contributia proprie a clientului - restul de 25%. Dupa caz, se poate credita si TVA-ul aferent
•in cazul creditelor acordate clientilor eligibili in cadrul Programului de sprijin, valoarea liniei va putea reprezenta pana la 
15% din valoarea proiectului de investitie

Contributie proprie
15% din valoarea totala a proiectului, dar nu mai putin de suma reprezentand cheltuielile neeligibile din proiect, altele 
decat TVA

Moneda creditului LEI si EURO

Dobanda si comisioane

In perioada revolving a facilitatii, clientul plateste doar dobanda aferenta sumelor utilizate din linia de credit.
In perioada de rambursare a liniei de credit, clientul achita dobanda lunar, la aceeasi data cu data scadentei pentru 
rata de credit, conform graficului de rambursare a creditului si de plata a dobanzilor, din disponibilitatile aflate in contul 
curent

Derulare

se acorda pentru proiecte complexe la care grantul se incaseaza in mai multe transe;
•revolving in perioada de implementare a proiectelor (maxim 3 ani, iar pentru beneficiarii Programului de sprijin 
maximum 4 ani),la care se adauga perioada estimata pentru incasarea ultimei transe din grant;
•in cadrul perioadei revolving, tragerile din linie nu vor putea depasi perioada de implementare a proiectului;
•stabilirea de scadente fixe pentru soldul nerambursat la finele perioadei revolving

Rambursarea creditului
Soldul liniei existent la finele perioadei revolving se va putea rambursa lunar, trimestrial sau semestrial, in rate egale 
sau inegale, in functie de activitatea clientului.

Garantii
Orice garantie sau mix de garantii dintre cele acceptate de Banca; suplimentar, se va constitui ipoteca mobiliara asupra 
conturilor si subconturilor curente ale clientului deschise la Banca (inclusiv cont special grant)


