
În baza Hotărârii Consiliului de Administraţie al Fondului de Garanţii al P.A.  
Voivodina numărul: 01-III/-59/5 din 6.06.2013,

SE PUBLICĂ

C O N C U R S

DE ACORDARE A GARANŢIILOR PENTRU ASIGURAREA  CREDITELOR  PE TERMEN LUNG  
PENTRU  CUMPĂRAREA TERENURILOR AGRICOLE

- POTENŢIAL DE GARANTARE   PÂNĂ LA 200.000.000,00 DINARI -

1.

Scopul principal pentru acordarea de garanţii de către Fondul de Garanţii al P.A. Voivodina (în continuare: Fondul) 
este formarea precondiţiilor pentru un acces mai uşor la liniile de creditare ale băncilor, menite creditării 
cumpărării terenurilor agricole cu scopul comasării proprietăţilor agricole.

2.

Dreptul de participare la concurs îl au persoane fizice - titulari ai gospodăriilor agricole familiale înmatriculate, care 
îndeplinesc următoarele condiţii minime:

•	 domiciliul în teritoriul PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA,
•	 vârsta sub 70 de ani la data achitării ultimei anuităţi,
•	 mai puţin de 50 de hectare de teren agricol în proprietate proprie.

3.

Participanţii la concurs îşi exprimă interesul pentru aprobarea creditului şi acordarea de garanţii de către Fond prin 
prezentarea Cererii pentru aprobarea creditului pe termen lung pentru cumpărarea terenurilor agricole cu anunţul 
la Concursul Fondului pentru acordarea de garanţii (în continuare: Cererea).

Cererea conform Concursului se prezintă băncii creditoare, la toate filialele – expoziturile,
care se află în teritoriul Provinciei Autonome Voivodina.

Cererea se prezintă în cazul în care:
•	 există intenţia de cumpărare a unui teren agricol concret;
•	 există posibilitatea de a se ajunge la cumpărarea terenului agricol de către semnatarul cererii în perioada de 

maxim un an de la data semnării contractului privind acordarea de garanţii (în continuare: acordarea limitei de 
credit).



Anexat cererii se prezintă următoarea documentaţie:
- Antecontractul  autentificat,  respectiv  contractul  vânzare-cumpărare  a  terenului agricol (se remite ulterior în 

cazul aprobării limitei de credit);
- Fotocopia  adeverinţei  că  a  fost  efectuată  reînnoirea  obligatorie  a  înmatriculării gospodăriei;
- Dovadă  privind  structura  însămânţărilor  înregistrată  la  Ministerul  Finanţelor  şi Economiei - Direcţia 

Trezoreriei;
- Decizia cu privire la obligaţiile fiscale din ultimile 12 luni –  pe venitul cadastral/venitul real/bunuri;
- Adeverinţa Direcţiei Fiscale privind achitarea tuturor obligaţiilor fiscale până la data prezentării Cererii;
- Fotocopia buletinelui de identitate al semnatarului cererii şi ale membrilor gospodăriei semnatarului cererii 

(ambele părţi) sau extrasul cu chip al cardului de identitate;
- Adeverinţă cu privire la veniturile membrilor gospodăriei;
- Declaraţie cu privire la legăturile dintre persoane (formularul băncii/Fondului);
- Dovadă privind deschiderea contului, anunţat la Direcţia pentru achitări agrare, drept cont cu destinaţii al 

gospodăriei agricole înmatriculate;
- Adeverinţe de la băncile de afaceri cu privire la cuantumul traficului şi media conturilor valutare şi în dinari pentru 

anul precedent şi în curs, până la data prezentării cererii;
- Temeiul utilizării terenului – extras din cărţile funciare sau copia listei imobilelor ;
- Dovadă cu privire la plata cheltuielilor de realizare a Concursului.

4.

Conform prezentului Concurs, garanţiile se eliberează pentru cuantumul de până la 80% din valoarea totală a creanţelor 
băncii pe credit (datoria principală majorată cu dobânda regulată şi eventuala dobândă penalizatorie), aprobat  în baza 
următoarelor condiţii:

•	 Cuantumul creditului: în conformitate cu solvabilitatea, de minim 5.000,00 EUR şi maxim 100.000,00 EUR, 
contravaloare în dinari, conform cursului mediu al BNS, la data eliberării creditului în circuit;

•	 Termenul de rambursare a creditului: până la maxim 10 ani, de la data eliberării creditului în circuit;
•	 Perioada disponibilităţii pentru retragerea tranşei: până la maxim un an în cazul aprobării limitei de credit;
•	 Cota maximă a dobânzii (la credit) până la: CDN 6,75%+6M Euribor sau fix până la 7,95%;
•	 Eliberarea creditului în folosire: se face prin plata pe contul vânzătorului terenului în baza contractului/

antecontractului vânzare-cumpărare autentificat, conform cursului mediu al BNS, la data eliberării creditului în 
folosire;

•	 Rambursarea creditului: după expirarea perioadei de suspendare a creditului, în anuităţi egale sau în rate egale 
contravaloare în dinari a Eur conform cursului mediu al BNS pe data rambursării;

•	 Rambursarea anticipată a creditului: 0%;
•	 Compensaţia maximă pentru prelucrarea cererilor pentru credite este de până 1% din cuantumul creditului 

aprobat, care se achită anticipat în întregime sau până la 1% fix din cuantumul fiecărei tranşe aparte.

5.

Mijloace de asigurare pentru rambursarea obligaţiilor ajunse la scadenţă faţă de bancă şi Fond, sunt:
•	 cambii în alb proprii;
•	 ipotecă în dependenţă de politica de afaceri a băncii creditoare, şi anume:
•	 ipotecă de gradul 1 asupra terenurilor agricole care nu sunt grevate de sarcini, cu raportul minim 1:1,3 raportat 

la cuantumul aprobat al creditului (principalul) constituit în favoarea băncii (datoria principală majorată cu 
dobânda regulată şi eventuala dobândă penalizatorie) şi în favoarea Fondului (datoria principală majorată cu 
dobânda regulată şi eventuala dobândă penalizatorie precum şi compensaţia pentru acordarea garanţiei), în 
proporţia care corespunde raportului garanţiei eliberate pentru creditul aprobat;



sau

•	 ipotecă de gradul 1 asupra terenurilor agricole în favoarea Fondului cu raportul minim 1:1,3 raportat la cuantumul 
aprobat al creditului (datoria principală majorată cu dobânda regulată şi eventuala dobândă penalizatorie, 
precum şi compensaţia pentru acordarea garanţiei) şi ipotecă de gradul 2 constituită în favoarea băncii cu 
raportul minim 1:1,3 raportat la cuantumul aprobat al creditului (datoria principală majorată cu dobânda regulată 
şi eventuala dobândă penalizatorie).

Documentaţia necesară pentru instituirea ipotecii:

•	 Extras din cărţile funciare pentru imobilele care se găsesc în teritoriul în care se ţin cărţile funciare, sau 
transcrierea din lista imobilelor a serviciului pentru cadastrul imobilelor, pentru teritoriul în care este instituit 
cadastrul imobilelor în forma înscrierii complete, în conformitate cu reglementările în vigoare;

•	 fotocopia (ambele pagini) a buletinului de identitate sau extrasul cu chip al cardului de identitate al tuturor 
proprietarilor, respectiv co-proprietarilor imobilului;

•	 fotocopia (ambele pagini) a buletinului de identitate sau extrasul cu chip al cardului de identitate al soţului/soţiei 
proprietarului, respectiv ale soţului/soţiei co-proprietarului imobilului

•	 evaluarea valorii pe piaţă a imobilului făcută de expertul judiciar autorizat, de pe lista băncii, înregistrat în 
Registrul experţilor judiciari permanenţi pentru domeniul agriculturii, în baza deciziei Ministerului Justiţiei sau 
evaluarea valorii pe piaţă a imobilului făcută de Direcţia Fiscală.

Comisionul pentru acordarea garanţiilor: este de 0,5%, din cuantumul garanţiei la data calculării. Cuantumul 
comisionului se va micşora proporţional cuantumului obligaţiilor achitate în baza creditului. Primul comision se 
calculează la cuantumul nominal al garanţiei şi se  plăteşte  înainte  de  eliberarea  listei.  Fiecare  comision  următor  se  
va  calcula  anual,  în perioada între 01-15.09 din an, pe restul datoriei garantate şi se plăteşte în termen de 10 zile de la 
data primirii calculului – facturii.
Comisionul se va calcula şi plăti şi în cazul aprobării limitei de credit.
Pentru acoperirea cheltuielilor de aplicare a concursului, participantul la concurs plăteşte cuantumul de 4.000,00 
dinari pe contul curent al Fondului, numărul 160-118074-98.

Anunţul pentru participarea la Concurs, însoţit de documentaţia necesară, în cazul unei decizii pozitive cu privire 
la acordarea garanţiilor prezintă, concomitent, şi parte a documentaţiei necesare pentru aprobarea acordării de 
garanţii pentru destinaţiile stabilite în prezentul Concurs.

Garanţia se acordă pentru cuantumul creditului aprobat, majorat cu cuantumul dobânzii prevăzute în contract, şi 
eventuala dobândă penalizatorie, în urma achitării comisionului şi stabilirii mijloacelor de asigurare.

Concursul rămâne deschis până la epuizarea potenţialului garantat.
Anunţurile incomplete şi cele sosite după expirarea termenului nu vor fi luate în dezbatere.
 Prioritate la acordarea garanţiei are semnatarul cererii – titularul gospodăriei agricole familiale
înregistrate, în unul din următoarele cazuri:

•	 să aibă mai puţin de 40 de ani de viaţă în momentul acordării creditului,
•	 titularul gospodăriei să fie femeie,
•	 să aibă domiciliul într-o comună subdezvoltată sau insuficient de dezvoltată.

Informaţii suplimentare referitoare la Concurs se pot obţine la biroul Fondului din Novi Sad, Hajduk Veljkova nr.11, 
etajul 6 (Centrul Master al Târgului Agricol din Novi Sad), în zilele lucrătoare între orele 9 şi 15, la telefonul: 
(021) 489-37-00, sau de pe site-ul www.garfondapv.org.rs
Informaţii se pot obţine şi la toate filialele – expoziturile băncilor creditoare.


