
C O N C U R S

DE ACORDARE A GARANŢIILOR PENTRU ASIGURAREA CREDITELOR PE TERMEN LUNG PENTRU SILOSURI MONTABILE
- 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, cu scopul majorării 
capacităţilor de depozitare, creării condiţiilor de majorare a volumului şi calităţii producţiei agricole, gradului de 
competitivitate şi majorării exportului.

2.

Conform prezentului concurs se acordă garanţii pentru creditele aprobate pentru construcţia, reconstrucţia, 
construirea anexelor şi adaptarea silosurilor, precum şi pentru achiziţia echipamentului aferent pentru silosuri.

Conform prezentului concurs, nu face obiectul garanţiei finanţarea cheltuielilor de elaborare a documentaţiei de 
proiect, cheltuielilor de procurare a autorizaţiilor, lucrările de construcţii, amenajarea terenului, îngrădirea terenului, 
precum şi construirea drumurilor de acces etc.

3.

Drept de participare la concurs au:
-  Persoanele fizice – titularii gospodăriilor agricole familiale înregistrate,
- Cooperativele agricole în propritate privată şi
- Societăţile comerciale micro şi mici şi antreprenorii înregistraţi pentru efectuarea producţiei agricole primare 
şi prelucrarea produselor agricole.

1. Persoanele  fizice  -  titularii  gospodăriilor  agricole  familiale  înregistrate,  trebuie  să îndeplinească şi 
următoarele condiţii minime:
•	 Domiciliul în teritoriul Provinciei Autonome Voivodina;
•	 Mai puţin de 70 de ani de viaţă în data rambursării ultimei anuităţi.

2. Cooperativele agricole în proprietate privată şi societăţile comerciale micro şi mici şi antreprenorii, 
trebuie să îndeplinească şi următoarele condiţii minime:
- Sediul gestiunii în teritoriul Provinciei Autonome Voivodina;
- Ultimele două rapoarte financiare pozitive;
- Semnatarul cererii gestionează de cel puţin 3  ani  sau  aparţine  grupului  de  persoane juridice afiliate care 

gestionează de mai mult de trei ani, iar cerere poate să prezinte doar una dintre persoanele juridice care, conform 
reglementărilor de lege pozitive, se consideră persoană juridică afiliată.



Vor fi sprijinite doar proiectele care se vor realiza în teritoriul P.A. Voivodina.

4.

Conform prezentului concurs, garanţii se eliberează pentru cuantumul de până la 80 % din creanţele totale ale băncii pe 
credit (datoria principală majorată cu dobânda regulată şi eventuala dobândă penalizatorie), aprobat în următoarele 
condiţii:

•	 Cuantumul creditului aprobat – liniei de credit: în conformitate cu solvabilitatea, de minim 5.000,00 EUR şi 
maxim 150.000,00 EUR, contravaloare în dinari, conform cursului mediu al BNS, la data eliberării creditului în circuit;

•	 Termenul de rambursare a creditului: până la 7 ani în cadrul cărora este cuprinsă perioada de graţie până la 24 de 
luni;

•	 În cazul liniei de credit, perioada disponibilităţii pentru retragerea tranşei este de maxim 12 luni, care este inclusă 
în perioada de graţie;

•	 Cota maximă a dobânzii (la credit) până la: CDN 6,75%+6M Euribor sau fix până la 7,50%;
•	 Eliberarea creditului în folosire: se face prin plata pe contul vânzătorului în baza antecalcului, conform cursului 

mediu al BNS, la data eliberării mijloacelor totale ale creditului aprobat în circuit, sau a tranşelor individuale, 
sau pe contul clientului cu urmărirea destinaţiilor obligatorie;

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

•	 Compensaţia băncii pentru prelucrarea cererilor pentru credite este de până 1% din cuantumul creditului 
aprobat, care se achită anticipat în întregime.

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 gestiune 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).



6.

Participanţii la concurs îşi exprima interesul pentru aprobarea creditului şi eliberarea de garanţii ale Fondului, prin 
prezentarea Cererii de aprobare a creditului pe termen lung pentru finanţarea construcţiei, reconstrucţiei, construirii 
anexelor şi adaptării silosurilor, precum şi pentru achiziţia echipamentului aferent pentru silosuri cu anunţul la Concursul 
Fondului de aprobare a garanţiilor (în continuare: Cererea)

Cererea conform prezentului concurs se prezintă băncii creditoare, în toate filialele  – expoziturile, care se află în 
teritoriul Provinciei Autonome Voivodina. Anexat cererii este necesar a se remite şi documentaţia cerută. Lista 
documentaţiei necesare se poate obţine la toate filialele – expoziturile băncii creditoare sau pe site-ul Fondului.

7.

Comisionul pentru acordarea garanţiilor: este de 0,5% anual din cuantumul garanţiei la data calculării. Cuantumul 
comisionului se va micşora proporţional cuantumului obligaţiilor achitate pe credit. 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.

Pentru acoperirea cheltuielilor de aplicare a concursului, participantul la concurs plăteşte cuantumul de 6.000,00 
dinari pe contul curent al Fondului, numărul 160-118074-98.

Există posibilitatea de prezentare a mai multor cereri de eliberare a garanţiilor de către diferiţi subiecţi, în vederea 
finanţării unei investiţii comune.

Prioritate la eliberarea garanţiilor vor avea cooperativele agricole, semnatarii cererilor ale căror proiecte vor fi realizate 
în comunele subdezvoltate, precum şi titularii gospodăriilor agricole familiale înregistrate, antreprenorii, societăţile 
comerciale ai căror fondatori sau proprietari majoritari sunt femei, apoi subiecţii invocaţi care realizează o investiţie 
comună.

Anunţul pentru participarea la Concurs, însoţit de documentaţia necesară, în cazul unei decizii pozitive cu privire la 
aprobarea creditului 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. 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:
	 CREDIT AGRICOLE SRBIJA AD NOVI SAD
	 BANCA INTESA AD BEOGRAD
	 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
	 AIK BANKA AD NIŠ
precum şi la toate băncile de afaceri care aderă ulterior la acest Concurs, în conformitate cu lista publicată pe site-ul 
Fondului.



 DOCUMENTAŢIA NECESARĂ 

1.  DOCUMENTAŢIA PRIVIND STATUTUL ŞI RESTUL DOCUMENTAŢIEI

a) Persoanele fizice – titularii gospodăriilor agricole familiale înregistrate:

- Cererea (Cererea pentru aprobarea creditului pe termen lung cu anunţul la concurs al Fondului, pentru 
aprobarea garanţiilor)

- Antecalculul vânzătorului de echipament prezentat în EUR (se remite ulterior în cazul aprobării limitei de 
credit);

- Planul de afaceri realizat conform procedurii stabilite a băncii;
- 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 buletinului de identitate al semnatarului cererii şi  al 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 persoanele afiliate (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;
- Dovadă cu privire la achitarea cheltuielilor de realizare a Concursului
- Avizul semnat şi autentificat pentru eliberarea raportului Biroului de Credite al BNS.

b) Societăţile comerciale, antreprenorii şi cooperativele agricole:

- Cererea (Cererea pentru aprobarea creditului pe termen lung cu anunţul la concurs al Fondului, pentru 
aprobarea garanţiilor)

- Antecalculul vânzătorului de echipament prezentat în EUR (se remite ulterior în cazul aprobării limitei de 
credit);

- Planul de afaceri realizat conform procedurii stabilite a băncii;
- Avizul semnat şi autentificat pentru eliberarea raportului Biroului de Credite al BNS.
- Fotocopia raporturilor financiare complete pentru ultimii doi ani;
- Bilanţurile brute cu conturile cu cinci cifre în conformitate cu procedurile băncilor, dacă de la data întocmirii 

bilanţului oficial au trecult mai mult de trei luni, precum şi Specificarea pentru ultimul cont anual şi pe data 
bilanţului/bilanţul brut al următoarelor conturi 03x (participarea la capital şi creditele pe termen lung), 202 
(cumpărătorii din ţară), 241 (contul), 433 (furnizorii  din  ţară),  434  (furnizorii  din  străinătate,  422  (creditele  
pe  termen  scurt),  414 (creditele de termen lung);

- Fotocopia rapoartelor financiare consolidate autentificate dacă semnatarul cererii aparţine grupei persoanelor 
afiliate care sunt supuse obligaţiei legale de întocmire a acestora;

- Fotocopia cartonului semnăturilor depuse ale conturilor curente ale băncilor (pentru băncile la care are deschise 
conturi curente);

- Adeverinţe de la alte bănci la care are deschise conturi cu privire la traficul realizat şi media conturilor valutare 
şi în dinari pentru anul precedent şi în curs, până la data prezentării cererii;

- Fotocopia actului privind înfiinţarea şi a Statutului;
- Fotocopia Deciziei privind înregistrarea subiectului economic, a Agenţiei pentru  Registre Economice;
- Semnătura autentificată a persoanelor autorizate pentru reprezentare (formularul OP) şi fotocopia Hotărârii 



privind numirea persoanelor autorizate pentru reprezentare;
- Fotocopia Extrasului din evidenţa fiscală cu codul de identificare fiscală (CIF), dacă CIF-ul nu este cuprins în 

Decizia privind înregistrarea subiectului economic, a Agenţiei pentru Registre Economice;
- Fotocopia Hotărârii privind clasificarea întreprinderilor după mărime;
- Fotocopia extrasului din Registrul Gospodăriilor Agricole;
- Adeverinţa Direcţiei Fiscale privind achitarea tuturor obligaţiilor fiscale  şi a altor venituri publice;
- Fotocopia buletinului de identitate al semnatarului cererii şi al persoanelor autorizate pentru reprezentare (sau 

datele tipărite de pe cititorul buletinului de identitate electronic);
- Dovadă cu privire la achitarea cheltuielilor de realizare a Concursului;
- Declaraţia privind persoanele afiliate (formularul băncii/Fondului);

2) DOCUMENTAŢIA PENTRU INVESTIŢIILE PLANIFICATE:
- Autorizaţia de amplasament
- Măsurarea şi antecalculul lucrărilor;
- Ofertele executantului autorizat al lucrărilor şi ofertele/antecalculele furnizorului de echipament;
- Dovadă că obiectivul/amplasamentul este în  proprietatea  semnatarului  cererii  pentru credit;
- Autorizaţia de construcţii, care trebuie remisă cel târziu până la eliberarea primei tranşe;
- Proiectul principal tehnologic mecanic (trebuie remis până la eliberarea primei tranşe) sau dacă se cumpără doar 

echipamentul aferent pentru silosuri;
- Autorizaţia de utilizare;
- Dovada că obiectivul/amplasamentul este  în  proprietatea  semnatarului  cererii  pentru credit

3) 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 al tuturor proprietarilor, respectiv co-proprietarilor imobilului 
sau Hotărârea organului de administraţie privind punerea ipotecii pe imobil (dacă proprietarul este persoană 
juridică), iar dacă cel care dă gajul este a doua persoană juridică, decizia privind înregistrarea subiectului 
economic la Agenţia pentru Registre Economice, statutul, respectiv actul privind înfiinţarea şi Formularul OP;

•	 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 (dacă proprietarul imobilului este persoană 
fizică);

•	 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.


