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• aplicarea de marje de dobândă mai reduse față de costurile standard

practicate de bancă, pentru toate proiectele care se încadrează în

submăsurile aferente Perioadei de tranziție;

• acordarea unui Credit punte pe termen mediu, reprezentând până la 100%

din tranșa 2 de plată;

• credit la termen pentru finanțarea contribuției proprii/cheltuielilor neeligibile

(inclusiv TVA, după caz) ale solicitanților/beneficiarilor;

• credit punte pentru finanțarea/decontarea tranșelor intermediare de plată;

• scrisoare de garanție bancară de restituire a avansului;

Puteți consulta aici toate protocoalele AFIR

Pentru perioada de tranziție 2021-2022, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a încheiat, până în prezent, un număr de 
nouă Protocoale de colaborare atât cu instituțiile financiar bancare cât și cu instituțiile financiar nebancare în vederea acordării 

unor facilități pentru beneficiarii PNDR, dintre care amintim:

• credit pentru cofinanțarea proiectelor finanțate de AFIR pe submăsurile

4.1, 4.1a, 4.2, 4.2a si 6.4 prin programul Portofolio Risk Sharing Loan

(PRSL) în baza convenției încheiate cu FEI, pentru beneficiarii care au

semnat contractul de finanțare cu AFIR sau au fost selectați de AFIR în

vederea finanțării - dobândă 0% pentru 50% din credit;

• credit pentru cofinanțarea proiectelor finanțate de AFIR prin programul

Programului Operațional Competitivitate în baza convenției încheiate cu

FEI, pentru beneficiarii care au semnat contractul de finanțare cu AFIR

sau au fost selectați de AFIR în vederea finanțării - dobândă 0% pentru

50% din credit

https://afir.info/content.aspx
https://afir.info/informatii_generale_informatii_utile_protocoale_de_colaborare
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• Aplicarea de marje de dobândă mai reduse cu 0,5 pp față de costurile standard practicate de bancă, pentru toate proiectele care se încadrează în submăsurile aferente

Perioadei de tranziție menționate în prezentul protocol, în baza produselor de creditare dedicate finanțării proiectelor de accesare fonduri europene dezvoltate la nivelul Băncii;

• Pentru proiectele pentru care finanțarea nerambursabilă se acordă sub forma de plăți forfetare, finanțarea se va putea asigura prin acordarea unui Credit punte pe termen

mediu, reprezentând până la 100% din tranșa 2 de plată și care se stinge la data încasării acestei tranșe, cu obligația de plată a dobânzii lunar, din disponibilitățile clientului;

• În situația în care maturitatea creditului aferent Tranșei 2 de plată va fi de maximum 9 luni, finanțarea va putea fi stabilită la maximum 90% din tranșa 2.

• Prin contractele de credit încheiate cu titularii de credit, Banca poate să prevadă că dobânda poate fi reținută integral din finanțarea aferentă Tranșei 2, conform legii, la data

încasării acesteia, iar diferența va fi utilizată pentru rambursarea creditului acordat.

• În cazul în care beneficiarul nu va încasa parțial/ integral grantul aferent Tranșei 2 de plată, acesta va avea obligația rambursării creditului și a costurilor aferente, din surse

proprii.

• Pentru creditele acordate în condițiile prezentului Protocol, clienții pot aduce în garanție, cu notificarea AFIR potrivit contractului de finanțare, sub forma gajării sau ipotecării,

bunurile achiziționate/ realizate în cadrul proiectului/ planului de afaceri finanțat, garanții acordate de fondurile de garantare (FGCR/FNGCIMM) sau orice alte garanții în

conformitate cu reglementările interne ale Băncii;

• În cadrul Programului PROSME, Banca poate oferi fermierilor din județele eligibile în cadrul acestui program, respectiv București-Ilfov, Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu,

Ialomița, Prahova și Teleorman, servicii gratuite de consiliere în vederea facilitării de contacte cu potențiali parteneri din străinătate, prin includerea în Rețeaua Europeană

pentru IMM-uri (EEN). Prin intermediul EEN se asigură accesul companiilor la informații, consultanță, dar și soluții de finanțare și dezvoltare transfrontalieră a afacerilor pentru

firme din 49 de țări.

Puteți consulta aici protocolul AFIR- CEC Bank

Adresa: București, Calea Victoriei, nr. 13, sector 3
Telefon: 021.311.11.19; 021.310.09.00
E-mail: fonduri.europene@cec.ro

https://afir.info/content.aspx
https://portal.afir.info/Uploads/INFORMATII%20UTILE/Protocoale_de_colaborare/Protocol%20AFIR-CEC%20BANK%20P156_07.07.2021.pdf
mailto:fonduri.europene@cec.ro
https://www.cec.ro/
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Credit pentru cofinanțarea proiectelor finanțate de AFIR pe submăsurile 4.1, 4.1a, 4.2, 4.2a si 6.4 prin programul PRSL în baza convenției încheiate cu FEI, care

beneficiază de:

• dobândă 0% pentru 70% din credit;

• Beneficiari eligibili: beneficiari care au semnat contractul de finanțare cu AFIR sau au fost selectați de AFIR în vederea finanțării;

• Perioada de creditare: maximum 120 luni;

Credit pentru pre-finanțarea împrumutului nerambursabil aferent proiectului/ credit pentru cofinanțarea cheltuielilor eligibile, credit pentru finanțarea cheltuielilor

neeligibile (inclusiv TVA), Credit punte pentru refinanțarea grantului/ Scrisoare de garanție bancară pentru prefinanțare (pentru avansul obținut din finanțarea

nerambursabilă):

• Beneficiari eligibili: beneficiari care au semnat contractul de finanțare cu AFIR sau au fost selectați de AFIR în vederea finanțării;

Garanții:

• Ipoteca imobiliară/mobiliară asupra bunurilor finanțate din credit, conform legii/contractului de finanțare;

• Fideiusiune;

• Ipoteca mobiliară asupra conturilor curente deschise la Bancă, în conformitate cu legislația aplicabilă/contractului de finanțare;

• Alte garanții acceptate de Bancă, în conformitate cu legislația aplicabilă finanțării nerambursabile/contractul de finanțare.

Puteți consulta aici protocolul AFIR- LIBRA 
Inernet Bank

Adresa: Bucureşti, Sector 3, Cladirea Phoenix Tower, Calea Vitan nr. 6-6A
Telefon: 021 208 80 00
E-mail: fonduri.europene@librabank.ro

https://afir.info/content.aspx
https://portal.afir.info/Uploads/INFORMATII%20UTILE/Protocoale_de_colaborare/Protocol%20de%20colaborare_P157-15.07.2021_AFIR-Libra%20Bank.pdf
mailto:fonduri.europene@librabank.ro
https://www.librabank.ro/
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• Scrisoare de garanție bancară de restituire a avansului;

• Credit pentru prefinanțarea asistenței financiare nerambursabile (credit punte);

• Credit pentru completarea surselor proprii ale beneficiarului FEADR pentru partea de cofinanțare a cheltuielilor

eligibile și pentru finanțarea cheltuielilor neeligibile;

• Linie de TVA aferentă cheltuielilor eligibile și neeligibile;

• Garanțiile în favoarea băncii, asupra bunurilor ce fac obiectul proiectului de finanțare, se constituie de către

beneficiar/solicitant în conformitate cu legislația aplicabilă finanțării nerambursabile/contractul de finanțare;

Puteți consulta aici protocolul AFIR- EximBank

Adresa: Bucureşti, Barbu Delavrancea, Nr. 6a, Sector 1
Telefon: 021 40 53 447; 021 40 53 185
E-mail: relatii.financiare@eximbank.ro; alina.zamfir@eximbank.ro; bogdan.popa@eximbank.ro.

https://afir.info/content.aspx
https://portal.afir.info/Uploads/INFORMATII%20UTILE/Protocoale_de_colaborare/Protocol%20colaborare%20AFIR-EXIM%20BANK%20P159_30.07.2021.pdf
mailto:alina.zamfir@eximbank.ro
https://www.eximbank.ro/
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• Tratarea cu prioritate a clienților beneficiari de fonduri europene care fac obiectul prezentului protocol;

• Stabilirea schemei de garanții bazată, în principal, pe investițiile realizate în cadrul proiectului ori care sunt afectate proiectului de finanțare, conform legislației aplicabile

finanțării nerambursabile și a contractului de finanțare încheiat cu AFIR, care va putea fi suplimentată în aceleași condiții, dacă este cazul, cu alte categorii de garanții;

• Stabilirea termenelor de utilizare și rambursare a creditelor acordate pentru finanțarea unui proiect în funcție durata de implementare și execuție a proiectului și

prelungirea acestora, în situația în care se obține aprobarea AFIR;

• Asigurarea unei structuri de creditare completă pentru fiecare proiect analizat de bancă și considerat creditabil pentru acordarea de facilități distincte, dacă este cazul,

astfel:

• cofinanțarea privată a proiectului - credit nonrevolving, cu rate, care poate să presupună perioadă de grație de capital și/sau dobândă sau realizarea unui grafic de

rambursare customizat;

• credit revolving/nonrevolving cu posibilitate de rambursare anticipată, în conformitate cu legislația aplicabilă finanțării nerambursabile/contractului de finanțare, care

poate să presupună perioadă de grație de capital și/sau dobândă sau realizarea unui grafic de rambursare customizat;

• TVA - credit revolving/nonrevolving cu posibilitate de rambursare anticipată în funcție de încasările de la ANAF și care poate să presupună perioadă de grație de capital

și/sau dobândă sau realizarea unui grafic de rambursare customizat;

• Acceptarea la plată a avansurilor către furnizori/prestatori;

• Asigurare de suport specializat beneficiarilor de către personal dedicat, cu expertiză în implementarea și monitorizarea proiectelor cu finanțare din fonduri europene;

• Echipă de business și risc dedicată finanțării creditelor în agricultură, inclusiv fonduri europene.

Puteți consulta aici protocolul AFIR- PatriaBank

Adresa: Bucureşti, Sos. Pipera nr. 42, Cladirea Globalworth Plaza, etaj 8 și 10, sector 2
Telefon: 0800 410 310
E-mail: razvan.pasol@patriafonduri.ro; remus.bogdan@patriabank.ro

https://afir.info/content.aspx
https://www.patriabank.ro/
https://portal.afir.info/Uploads/INFORMATII%20UTILE/Protocoale_de_colaborare/P160%20din%2002.08.2021%20Patria%20Bank%20-%20AFIR.PDF
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Categoriile principale de finanțări adresabile solicitanților/beneficiarilor cu proiecte selectate/eligibile și/sau care au formalizat contracte de finanțare cu AFIR sunt

următoarele:

• Credit la termen pentru finanțarea contribuției proprii/cheltuielilor neeligibile (inclusiv TVA, după caz) ale solicitanților/beneficiarilor;

• Credit punte pentru finanțarea/decontarea tranșelor intermediare de plată;

• Scrisoare de garanție bancară de restituire a avansului, după caz.

Garanții acceptate:

• Ipoteca mobiliară asupra conturilor Împrumutatului deschise la Alpha Bank Romania, cu respectarea legislației aplicabile finanțării nerambursabile/contractului de

finanțare;

• Contract de fidejusiune semnat de către asociat(i)/administrator(i)/ beneficiar(i) real(i), după caz;

• Ipoteca imobiliară/mobiliară constituită asupra bunurilor finanțate în conformitate cu cadrul reglementar incident/contractul de finanțare;

• Alte garanții acceptate de către Bancă.

Puteți consulta aici protocolul AFIR- Alpha Bank

Adresa: Bucureşti, Calea Dorobanților, nr. 237b, sector 1
Telefon:021 455 94 00
E-mail: BBR_IMM_PR@alphabank.ro 

https://afir.info/content.aspx
https://portal.afir.info/Uploads/INFORMATII%20UTILE/Protocoale_de_colaborare/Protocol%20162%20AFIR_ALPHA%20BANK.PDF
https://www.alphabank.ro/
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Credit pentru cofinanțarea proiectelor finanțate de AFIR pe submăsurile 4.1, 4.1a, 4.2, 4.2a si 6.4
prin programul PRSL în baza convenției încheiate cu FEI, care beneficiază de:
• Dobândă 0% pentru 50% din credit;
• Garantii 0% pentru 50 din credit;
• Beneficiari eligibili: beneficiari care au semnat contractul de finanțare cu AFIR sau au fost

selectați de AFIR în vederea finanțării;
• Perioada de creditare: maximum 120 luni;
• Finantare in lei si eur.

Credit pentru cofinanțarea proiectelor finanțate de AFIR prin programul Programului Operațional
Competitivitate în baza convenției încheiate cu FEI, care beneficiază de:
• Dobândă 0% pentru 50% din credit;
• Garantii 0% pentru 50% din credit;
• Beneficiari eligibili: beneficiari care au semnat contractul de finanțare cu AFIR sau au fost

selectați de AFIR în vederea finanțării;
• Perioada de creditare: maximum 120 luni;
• Finantare in lei.

Credit pentru cofinanțarea proiectelor finanțate de AFIR prin programul Orizont 2020 în baza
convenției încheiate cu FEI, care beneficiază de:
• Garantii 0% pentru 50% din credit;
• Beneficiari eligibili: beneficiari care au semnat contractul de finanțare cu AFIR sau au fost

selectați de AFIR în vederea finanțării;
• Perioada de creditare: maximum 120 luni;
• Finantare in lei si eur.

Puteți consulta aici protocolul AFIR- proCredit Bank

Adresa: Bucureşti, Str. Buzesti nr. 62-64, sector 1 
Telefon: 0726 345 020; 0372 100 200
E-mail: ROU.ProcreditBusinessDevelopment@procredit-group.com

Credit pentru cofinanțarea proiectelor finanțate de AFIR prin Programul Operațional
“Inițiativa pentru IMM”, finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare
Regională și “Horizont 2020“ și de către Fondul European de Investiții și Banca Europeană de
Investiții, care beneficiază de:
• Garantii 0% pentru 60% din credit;
• Beneficiari eligibili: beneficiari care au semnat contractul de finanțare cu AFIR sau au fost

selectați de AFIR în vederea finanțării;
• Perioada de creditare: maximum 120 luni;
• Finantare in lei.

Credit pentru pre-finanțarea împrumutului nerambursabil aferent proiectului/ credit pentru
cofinanțarea cheltuielilor eligibile, credit pentru finanțarea cheltuielilor neeligibile (inclusiv
TVA), Credit punte pentru pre-refinanțarea grantului/ Scrisoare de garanție bancară pentru
prefinanțare (pentru avansul obținut din finanțarea nerambursabilă):
• Beneficiari eligibili: beneficiari care au semnat contractul de finanțare cu AFIR sau au fost

selectați de AFIR în vederea finanțării;

Garanții:
• Ipoteca imobiliară/mobiliară asupra bunurilor finanțate din credit conform legii/contractului

de finanțare;
• Fideiusiune;
• Ipoteca mobiliară asupra conturilor curente deschise la Bancă, în conformitate cu legislația

aplicabilă finanțării/contractul de finanțare;
• Alte garanții acceptate de Bancă, în conformitate cu legislația aplicabilă finanțării

nerambursabile/contractul de finanțare.

https://afir.info/content.aspx
https://portal.afir.info/Uploads/INFORMATII%20UTILE/Protocoale_de_colaborare/P164%20din%2023.08.2021_AFIR%20-%20ProCredit%20Bank.pdf
https://www.procreditbank.ro/
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Pentru proiectele selectate de către Instituția Financiară în cadrul Perioadei de Tranziție 2021-2022, conform Politicilor sale de creditare și a procedurilor și standardelor sale interne, Instituția

Financiară poate acorda următoarea facilitate de finanțare:

• Produs de finanțare: credit;

• Beneficiari eligibili: beneficiari care au semnat Contractul de finanțare cu AFIR sau au fost selectați de AFIR în vederea finanțării și care îndeplinesc condițiile prevăzute de Politicile de creditare și

de procedurile și standardele Instituției Financiare;

• Perioada de derulare a contractului: maximum 8 ani;

• Avans: de la 0%, conform Politicilor de creditare ale Instituției Financiare;

• Modalitate distribuire rate: scadențar cu rate sezoniere, adaptat nevoilor potențialilor beneficiari;

• Costuri de finanțare: produs de finanțare dedicat cu costuri atractive și dobândă fixă pe toată perioada contractului, conform politicilor interne privind oferta comercială a Instituției Financiare,

în vigoare la data relevantă pentru finanțarea respectivă;

• Timp decizie analiză de maximum 3 zile lucrătoare și de plată a dosarului de 24 ore de la primire tuturor documentelor

Garanții obligatorii:

• Ipotecă mobiliară asupra bunurilor finanțate din credit conform legii/Contractului de finanțare;

• Fideiusiune;

• Bilete la Ordin;

• Filă CEC;

• Alte garanții acceptate de Instituția Financiară, în conformitate cu legislația aplicabilă finanțării nerambursabile/ Contractul de finanțare.

Puteți consulta aici protocolul AFIR- BNP PARIBAS

Adresa: Bucureşti, Șoseaua Pipera, nr. 46D-46E-48, Oregon Park, Clădirea C, etaj 5, Sector 2
Telefon: 0374.119.575
E-mail: comercial-ro@bnpparibas.com; mihaela.farcas@bnpparibas.com

https://afir.info/content.aspx
https://portal.afir.info/Uploads/Docu%20LEGISLATIE/Protocoale_2021/P%20165%20din%2025.08.2021%20BNP%20PARIBAS%20-%20AFIR.PDF
https://www.romania.bnpparibas.com/en/
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Pentru proiectele selectate în cadrul Perioadei de Tranziție 2021-2022, Banca poate să acorde următoarele facilități de finanțare beneficiarilor care îndeplinesc criteriile

de eligibilitate conform reglementărilor interne de creditare, astfel:

• Scrisoarea de garanție bancară de restituire a avansului acordat de AFIR din suma reprezentând finanțare nerambursabilă (grant) în cadrul proiectului selectat;

• Creditul de prefinanțare, destinat pentru prefinanțarea integrală sau parțială a finanțării nerambursabile aferentă proiectului selectat;

• Creditul de investiție pentru cofinanțarea cheltuielilor eligibile și/sau pentru finanțarea cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului selectat;

• Creditul pentru finanțarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile și neeligibile în cadrul proiectului selectat;

• Nivel zero pentru comisionul de analiză a solicitărilor de emitere a scrisorilor de garanție bancară de restituire a avansului, cât și pentru cele de acordare credite;

• Posibilitatea sprijinirii beneficiarilor în vederea operării proiectelor complexe implementate, prin punerea la dispoziție a capitalului de lucru necesar sub forma unei Linii

de credit.

Puteți consulta aici protocolul AFIR- Banca Românească

Adresa: Bucureşti, Str. Arhitect Ion Mincu nr. 3, sector 1, 011356
Telefon: +40 21 305 9000
E-mail: office@brom.ro - În atenția: Director Unitatea Corporații

https://afir.info/content.aspx
https://portal.afir.info/Uploads/Docu%20LEGISLATIE/Protocoale_2021/Protocol%20P166%20din%2014.09.2021%20%20%20AFIR%20-%20Banca%20Rom%C3%A2neasc%C4%83.pdf
https://www.banca-romaneasca.ro/


Protocoale de colaborare încheiate de AFIR cu instituții financiare bancare și nebancare
P

ro
to

co
lu

l p
re

ve
d

e:

Pentru proiectele selectate în cadrul Perioadei de Tranziție 2021-2022, Banca poate

să acorde următoarele facilități de finanțare, astfel:

• Credit pentru cofinanțarea cheltuielilor eligibile aferente proiectelor finanțate de

AFIR pe submăsurile menționate la art. 1.2 din prezentul Protocol:

• Dobândă diferențiată față de condițiile standard, în funcție de produsele Băncii și

de politica de creditare a Băncii;

• Beneficiari eligibili: beneficiari care au semnat contractul de finanțare cu AFIR sau

au fost selectați de AFIR în vederea finanțării;

• Perioada de creditare: până la maximum 120 luni;

• Perioada de grație în funcție de tipul investiției;

• Grafice de rambursare adaptate tipului de investiție.

Garanții obligatorii:

• Ipotecă imobiliară/mobiliară asupra bunurilor finanțate din credit, cu respectarea

legislației aplicabile finanțării nerambursabile/ contractului de finanțare;

• Fideiusiune;

• Ipotecă mobiliară asupra conturilor curente deschise la Bancă, în conformitate cu

legislația aplicabilă finanțării/contractul de finanțare;

• Alte garanții acceptate de Bancă, în conformitate cu Politica de creditare a Băncii.

Puteți consulta aici protocolul AFIR- OTP Bank

Adresa: Bucureşti, str. Buzești, nr. 66-68, sector 1
Telefon: 0755 000 004
E-mail: florina.mihai@otpbank.ro

Credit pentru pre-finanțarea împrumutului nerambursabil aferent proiectului

până la încasare plății/Credit pentru finanțarea cheltuielilor neeligibile (altele

decat TVA-ul), credit pentru finanțare TVA/Credit punte pentru pre-finanțarea

împrumutului erambursabil/ Scrisoare de garanție bancară pentru prefinanțare

(pentru avansul obținut din finanțarea nerambursabilă):

• Beneficiari eligibili: beneficiari care au semnat contractul de finanțare cu AFIR

sau au fost selectați de AFIR în vederea finanțării;

• Dobândă diferențiată față de condițiile standard,în funcție de produsele Băncii

și de politica de creditare a Băncii;

• Perioada de creditare: până la maximum 120 luni;

• Perioada de grație în funcție de tipul investiției;

• Grafice de rambursare adaptate tipului de investiție.

https://afir.info/content.aspx
https://portal.afir.info/Uploads/Docu%20LEGISLATIE/Protocoale_2021/P%20167%20din%2029.09.2021%20AFIR%20-%20OTP%20BANK.PDF
https://www.otpbank.ro/ro
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Pentru proiectele selectate în cadrul Perioadei de Tranziție 2021-2022, Banca poate

să acorde următoarele facilități de finanțare, astfel:

• Emiterea de scrisori de Garanție Bancară pentru obținerea avansului acordat din

FEADR;

• Acordarea de Credite la termen pentru finanțarea plăților necesare în cadrul

proiectelor;

• Acordarea unor credite pentru finanțarea TVA aferentă proiectelor.

Garanții:

• Ipotecă asupra activelor aferente proiectului finanțat (teren, clădiri, echipamente);

• Ipotecă asupra unor alte active în proprietatea beneficiarului, dacă va fi cazul, în

funcție de situația financiară a acestuia;

• Ipotecă mobiliară asupra unor creanțe, după caz;

• Garanții emise de fonduri de garantare, după caz;

• Ipotecă asupra conturilor deschise.

Puteți consulta aici protocolul AFIR- Raiffeisen Bank

Adresa: Bucureşti, Sky Tower, Calea Floreasca, nr.246C
Telefon: 021.306.10.00, 021.306.30.07
E-mail: centrala@raiffeisen.ro

Protocolul se acordă pentru următoarele submăsuri, respectiv:
• sM 4.1, 4.1a, 4.2, 4.2a, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 9.1.

Fac obiectul protocolului solicitanții de finanțare nerambursabilă prin PNDR,
precum și beneficiarii cu Contracte de finanțare încheiate cu AFIR în perioada de
tranziție 2021-2022, respectiv:
• Fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate sau membrii unei

gospodării agricole din spațiul rural sau urban;
• Cooperative agricole și societățile cooperative agricole;
• Grupuri și organizații de producători constituite în baza legislației naționale în

vigoare și recunoscute de MADR;
• Întreprinderile micro, mici, mijlocii și mari din spațiul rural sau urban definite

conform legislației naționale în vigoare.

https://afir.info/content.aspx
/Uploads/INFORMATII UTILE/Protocoale_de_colaborare/P 169 din 19.10.2021 AFIR- Raiffeisen Bank.pdf
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Obligațiile instituției financiare

Pentru proiectele selectate de către Instituția Financiară Nebancară în cadrul Perioadei de Tranziție 2021-2022, conform

Politicilor sale de creditare și a procedurilor și standardelor sale interne, IFN poate acorda urmatoarea facilitate de

finanțare:

• Beneficiari eligibili: beneficiari care au semnat Contractul de finanțare cu AFIR sau au fost selectați de AFIR în vederea

finanțării și care îndeplinesc condițiile prevăzute de Politicile de creditare și de procedurile și standardele IFN

• Perioada de derulare a acordului de garantare: max. 7 ani;

• Avans: de la 0%, conform Politicilor de creditare ale IF;

• Modalitate distribuire rate: rambursarea creditului se face cu rate sezoniere, trimestriale sau lunare, grafice de

rambursare adaptate nevoilor potențialilor beneficiari, în urma analizei financiare și de risc;

• Costuri de finanțare: produs de creditare dedicat cu costuri speciale și dobândă fixă pe toată perioada contractului de

credit, conform politicilor interne privind oferta comercială a IFN;

• Durată decizie analiză: max. 3 zile lucrătoare de la furnizarea tuturor documentelor solicitate, dar în functie și de

expunerea existentă a solicitantului, dacă este cazul/ există deja o expunere a beneficiarului la IFN.

• Garanții obligatorii:

• Bilete la Ordin în alb avalizate, emise de solicitant și terț susținător dacă este cazul în urma analizei financiare și de risc.

IFN poate solicita și filă CEC;

• Fidejusiune;

• Ipotecă mobiliară asupra bunurilor finanțate din avans, confom legii/ CF, în baza acordului de garantare semnat cu

anexele aferente;

• Alte garanții acceptate de Instituția Financiară Nebancară, în conformitate cu legislația aplicabilă

finanțării nerambursabile/ CF. Puteți consulta aici protocolul AFIR- Deutsche Leasing România
IFN S.A 

Adresa: Bucureşti, Str. Av. Popișteanu, nr. 54A, Expo Business Park, Clădirea 1, etaj 2, sector 1
Telefon: 021.301 15 00
E-mail: office@dlro.ro

Protocolul se acordă pentru următoarele submăsuri, respectiv:
• sM 4.1, 4.1a, 4.2, 4.2a, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 9.1.

Fac obiectul protocolului solicitanții de finanțare nerambursabilă prin PNDR,
precum și beneficiarii cu Contracte de finanțare încheiate cu AFIR în perioada de
tranziție 2021-2022, respectiv:
• Fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate sau membrii unei

gospodării agricole din spațiul rural sau urban;
• Cooperative agricole și societățile cooperative agricole;
• Grupuri și organizații de producători constituite în baza legislației naționale în

vigoare și recunoscute de MADR;
• Întreprinderile micro, mici, mijlocii și mari din spațiul rural sau urban definite

conform legislației naționale în vigoare.

https://afir.info/content.aspx
https://portal.afir.info/Uploads/INFORMATII%20UTILE/Protocoale_de_colaborare/P%20173%20din%2011.02.2022%20AFIR%20Deutsche%20Leasing%20România%20IFN%20S.A.PDF
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Obligațiile instituției financiare

Pentru proiectele selectate de către Instituția Financiară Nebancară în cadrul Perioadei de Tranziție 2021-2022, conform Politicilor sale de creditare

și a procedurilor și standardelor sale interne, IFN poate acorda Acorduri de Garantare în vederea emiterii Scrisorilor de Garanție pentru restituirea

avansului acordat în baza contractului de finanțare, aprobat și semnat.

• Beneficiari eligibili: beneficiari care au semnat Contractul de finanțare cu AFIR sau au fost selectați de AFIR în vederea finanțării și care

îndeplinesc condițiile prevăzute de Politicile de creditare și de procedurile și standardele IFN

• Perioada de derulare a acordului de garantare: max. 7 ani;

• Avans garantat: în funcție de aprobarea AFIR de acordare a avansului conform bugetului aprobat și se garantează 100% din avansul acordat,

conform Politicilor de Acordare a Scrisorilor de Garantie ale Instituției Financiare Nebancare;

• Modalitate distribuire rate: rambursarea creditului se face cu rate sezoniere, trimestriale sau lunare, grafice de rambursare adaptate nevoilor

potențialilor beneficiari, în urma analizei financiare și de risc;

• Modalitate distribuire: se garantează valoarea solicitată conform avansului prevăzut în cadrul contractului de finanțare prin PNDR;

• Costuri de emitere: intre 1,5% si 8% pe an, în funcţie de ratingul atribuit beneficiarilor de instituţia financiară, în conformitate cu normele

proprii;

• Durată decizie analiză: maximum 1 zi lucrătoare de la furnizarea tuturor documentelor solicitate, dar în functie și de expunerea existentă a

solicitantului, dacă este cazul/există deja o expunere a beneficiarului la Instituția Financiară Nebancară;

Garanții obligatorii:

• Bilete la Ordin în alb avalizate, emise de solicitant și terț susținător dacă este cazul în urma analizei financiare și de risc. IFN poate solicita și filă

CEC;

• Fidejusiune;

• Ipotecă mobiliară asupra bunurilor finanțate din avans, confom legii/ CF, în baza acordului de garantare semnat cu anexele aferente;

• Alte garanții acceptate de Instituția Financiară Nebancară, în conformitate cu legislația aplicabilă

finanțării nerambursabile/ CF.

Puteți consulta aici protocolul AFIR- Fondul de Garantare și
Finanțare Transilvania IFN S.A.

Adresa: Bucureşti, Str. Nerva Traian, nr. 3, et.7, birourile 5-8, sector 3
Telefon: 021.655. 42 96
E-mail: office@tginf.ro

Protocolul se acordă pentru următoarele submăsuri, respectiv:
• sM 4.1, 4.1a, 4.2, 4.2a, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 9.1.

Fac obiectul protocolului solicitanții de finanțare nerambursabilă prin PNDR,
precum și beneficiarii cu Contracte de finanțare încheiate cu AFIR în perioada de
tranziție 2021-2022, respectiv:
• Fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate sau membrii unei

gospodării agricole din spațiul rural sau urban;
• Cooperative agricole și societățile cooperative agricole;
• Grupuri și organizații de producători constituite în baza legislației naționale în

vigoare și recunoscute de MADR;
• Întreprinderile micro, mici, mijlocii și mari din spațiul rural sau urban definite

conform legislației naționale în vigoare.

https://afir.info/content.aspx
/Uploads/Docu LEGISLATIE/Protocoale_2022/P 175 din 28.03.2022 AFIR-FGF TRANSILVANIA IFN SA.pdf
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Obligațiile instituției financiare

Pentru proiectele selectate de către Instituția Financiară Nebancară în cadrul Perioadei de Tranziție 2021-2022, conform Politicilor

sale de creditare și a procedurilor și standardelor sale interne, IFN poate acorda urmatoarea facilitate de finanțare:

• Beneficiari eligibili: beneficiari care au semnat Contractul de finanțare cu AFIR sau au fost selectați de AFIR în vederea

finanțării și care îndeplinesc condițiile prevăzute de Politicile de creditare și de procedurile și standardele IFN

• Perioada de derulare a acordului de garantare: max. 7 ani;

• Avans: în funcție de aprobarea AFIR de acordare a avansului conform bugetului aprobat, se garantează 100% din valoarea

avansului acordat;

• Modalitate distribuire rate: se garantează valoarea solicitată conform avansului prevăzut în cadrul contractului de finanțare

prin PNDR;

• Costuri de emitere scrisoare de garanție pentru restituirea avansului: între 1.5% și 3.8% pe an, în funcție de ratingul atribuit

beneficiarilor de instituția financiară, în conformitate cu normele proprii;

• Durată decizie analiză: maximum 2 zile lucrătoare de la furnizarea tuturor documentelor solicitate;

• Timp de emitere scrisoare de garanție pentru restituirea avansului: 24 de ore de la primirea dovezii plății decontului emis;

Garanții obligatorii:

• Bilete la Ordin în alb avalizate, emise de solicitant și terț susținător dacă este cazul în urma analizei financiare și de risc. IFN

poate solicita și filă CEC;

• Fidejusiune;

• Ipotecă mobiliară asupra bunurilor finanțate din avans, confom legii/ CF, în baza acordului de garantare semnat cu anexele

aferente;

• Alte garanții acceptate de Instituția Financiară Nebancară, în conformitate cu legislația aplicabilă

finanțării nerambursabile/ CF.

Puteți consulta aici protocolul AFIR- Unit Credit Garant IFN S.A.

Adresa: Bucureşti, Blv. Aviatorilor, nr. 63, et.1, ap.4, sector 1
Telefon: 0728.778.264
E-mail: alina.zaporojan@unitcredit.ro

Protocolul se acordă pentru următoarele submăsuri, respectiv:
• sM 4.1, 4.1a, 4.2, 4.2a, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 9.1.

Fac obiectul protocolului solicitanții de finanțare nerambursabilă prin PNDR,
precum și beneficiarii cu Contracte de finanțare încheiate cu AFIR în perioada de
tranziție 2021-2022, respectiv:
• Fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate sau membrii unei

gospodării agricole din spațiul rural sau urban;
• Cooperative agricole și societățile cooperative agricole;
• Grupuri și organizații de producători constituite în baza legislației naționale în

vigoare și recunoscute de MADR;
• Întreprinderile micro, mici, mijlocii și mari din spațiul rural sau urban definite

conform legislației naționale în vigoare.

https://afir.info/content.aspx
/Uploads/Docu LEGISLATIE/Protocoale_2022/P 176 din 29.03.2022 AFIR -UNIT CREDIT GARANT IFN SA.pdf

