
MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE 

 

                                        

                                     

ORDIN nr. ___/_____2013 
 

privind aprobarea condiţiilor în care se vor încheia Convenţiile dintre băncile comerciale şi Agenţia de 

Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în vederea finanţării de către acestea a activităţilor curente ale 

beneficiarilor plăţilor directe derulate prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură 

  

                  Văzând Referatul de aprobare nr._______/_______2013 al Direcţiei Generale de Dezvoltare Rurală- 

Autoritate de Management pentru PNDR; 

În temeiul prevederilor art.23 din Hotărârea Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului 

general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin 

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare, 

        În baza Programului Naţional de Dezvoltare Rurală al României 2007-2013 aprobat prin Decizia 

Comisiei nr. C(2008) 3831 din 16.06.2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu 

prevederile Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul 

pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), cu 

modificările şi completările ulterioare, 

       În temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea 

şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea 

acestuia, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul  

                                                            

ORDIN : 

 

 Art.1. Se aprobă condiţiile în care se vor încheia Convenţiile dintre băncile comerciale şi Agenţia de Plăţi 

şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), în vederea finanţării activităţilor curente ale beneficiarilor plăţilor 

directe, în baza adeverinţelor eliberate de APIA, prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezentul 

ordin. 
 

            Art.2. În situaţia în care au fost încheiate convenţii, în alte condiţii decât cele prevăzute la art.1, se vor 

încheia acte adiţionale la acestea în care vor fi incluse clauze obligatorii privind respectarea acestora. 
 

Art.3. APIA va elabora manualul de procedură pentru implementarea prevederilor prezentului ordin. 
 

Art.4. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 

                   
 

MINISTRU 

DANIEL CONSTANTIN 

 

Avizat favorabil, 

CONSILIUL CONCURENȚEI 

 



 

 

Anexă 

 
 

 

Condiţiile în care se vor încheia Convenţiile dintre băncile comerciale şi APIA, în vederea finanţării 

activităţilor curente ale beneficiarilor plăţilor directe, în baza adeverinţelor eliberate de APIA 

 
 

 

A. CONDIȚII GENERALE 
 

1. Reprezentativitatea băncilor comerciale este naţională, respectiv cel puţin o sucursală/filială în fiecare judeţ. 
 

2. APIA va încheia convenţii cu băncile comerciale interesate pentru creditarea beneficiarilor plăţilor directe, în 

baza adeverinţelor eliberate de către această instituţie, dacă băncile comerciale vor face dovada existenţei în 

ultimele 6 luni, de la data ofertei de creditare aferentă plăţilor directe, a unui volum de credite acordate pentru 

investiţiile din măsurile din cadrul axelor I Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier, III 

Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale şi IV LEADER, din PNDR. O clauză 

obligatorie în convenţie va fi cea referitoare la consemnarea valorii totale a creditelor ce se pot acorda, al 

cărei cuantum este egal cu valoarea creditelor acordate pentru investiţiile aferente măsurilor din cadrul axelor 

I, III şi IV din PNDR. Totodată, băncile comerciale interesate vor da o declaraţie pe propria răspundere că 

vor încheia convenţii cu beneficiarii plăţilor directe, dar costurile creditării să nu depăşească plafoanele 

prevăzute la capitolul B condiţii specifice. 
 

3. În cazul în care băncile comerciale sunt interesate de creditarea beneficiarilor plăţilor directe, în baza 

adeverinţelor eliberate de către APIA, însă nu pot face dovada volumului de credite acordate prevăzut la 

pct.2, dar oferta de creditare a acestora se încadrează în costurile de creditare prevăzute la capitolul B condiţii 

specifice sau sunt mai avantajoase, conform documentelor în susţinere sau declaraţiilor pe propria 

răspundere, vor prezenta un proiect privind politica proprie de implicare în creditarea investiţiilor aferente 

axelor I, III şi IV din PNDR, iar într-un termen de 6 luni de la data semnării convenţiei cu APIA vor face 

dovada acordării de credite de natura celor consemnate în proiect.  

În situaţia în care banca comercială nu poate face dovada unui volum de credite acordate pentru investiţii de 

cel puţin 80% din valoarea creditelor acordate beneficiarilor plăţilor directe, convenţia cu APIA este 

considerată reziliată de drept, iar convenţiile încheiate până la acest moment cu beneficiarii plăţilor directe 

sunt valabile pe durata convenită. Banca comercială aflată în situaţia enunţată va putea încheia o nouă 

convenţie cu APIA anul următor însă numai în condiţiile prevăzute la pct.2.  
 

4. Pentru informare publică pe site-ul APIA, APDRP şi al MADR va fi postată o situaţie privind băncile 

comerciale care au încheiat convenţii în condiţiile prezentului ordin, ierarhizate conform mărimii valorii 

volumului de credite acordate pentru investiţiile aferente măsurilor din axele I, III şi IV din PNDR, 

informaţiile fiind actualizate trimestrial. 
 

 

B. CONDIȚII SPECIFICE 
 

Costurile acordării creditelor beneficiarilor plăţilor directe, derulate prin APIA, în baza adeverinţelor eliberate de 

către această instituţie, în vederea finanţării activităţilor curente ale beneficiarilor, vor avea cel mult următoarele 
plafoane:                                           
 

Dobânda finală aplicată beneficiarului nu poate depăşi: 

RON - ROBOR 3M + maxim 3% 

Dobânda finală aplicată beneficiarului nu poate depăşi: 

EUR - EURIBOR 3M + maxim 4% 
 

În funcţie de politica de creditare a băncii, pot fi aplicate unul sau multe dintre următoarele comisioane: 
 

- comision analiza maxim: 0,5% 

- comision gestiune (lunar) maxim: 0,08 %  

 

 


