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C O N C U R S 
 

 de acordare a garanţiilor pentru asigurarea  creditelor  destinate finanţării achiziţiei de echipament nou 
energetic eficient şi echipament necesar pentru folosirea surselor regenerabile de energie 

 
1. 
 

Scopul principal pentru acordarea de garanţii este crearea precondiţiilor pentru un acces mai uşor la liniile de 
creditare ale băncilor de afaceri, menite creditării  societăţilor comerciale (micro, mici şi mijlocii), antreprenorilor 
şi gospodăriilor agricole înmatriculate, în vederea asigurării mijloacelor financiare pentru finanţarea achiziţiei de 
echipament nou energetic eficient şi echipament necesar pentru folosirea surselor regenerabile de energie. 
  
 

2. 
 

 
Dreptul de participare la concurs îl au societăţile comerciale (micro, mici şi mijlocii), antreprenorii şi gospodăriile 
agricole înmatriculate, care îndeplinesc următoarele condiţii:  
 
1. Societăţile comerciale (micro, mici şi mijlocii) şi antreprenorii  

 

 Sediul în teritoriul Provinciei Autonome Voivodina; 

 Proiectul sprijinit trebuie să fie realizat în teritoriul P.A. Voivodina; 

 Ultimele două rapoarte financiare pozitive; 

 Semnatarul cererii gestionează cel puţin de 3 ani sau aparţine grupului de persoane juridice afiliate care 
gestionează mai mult de 3 ani, cerere putând să prezinte doar una dintre persoanele juridice care, 
conform reglementărilor de lege pozitive, se consideră persoană juridică afiliată; 

 N-are obligaţii ajunse la scadenţă neachitate faţă de bancă sau Fond; 

 Istoric de credite reglementar; 

 Alte condiţii minime definite prin actele politicii de gestiune a băncii sau Fondului.  
 
2. Persoanele fizice – titularii gospodăriilor agricole familiale înmatricualate, trebuie să îndeplinească şi 
următoarele condiţii minime: 
 

 Domiciliul în teritoriul Provinciei Autonome Voivodina; 

 Vârsta sub 70 de ani  la data achitării ultimei anuităţi. 
 

3. 
 

Conform prezentului Concurs, garanţiile se eliberează pentru creditele care vor fi aprobate pentru finanţarea 
achiziţiei de echipament nou energetic eficient şi echipament necesar pentru folosirea surselor regenerabile de 
nergie, cu specificarea că banca poate contracta, în conformitate cu politica sa de gestiune, ca 25% din mijloacele 
creditului să se folosească pentru cheltuielile suplimentare care sunt direct legate cu proiectul finanţat. 
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Prin echipament energetic eficient se subînţelege echipamentul care duce la reducerea consumului de nergie cu 
minim 20% şi care duce la reducerea emisiei de CO2 de minim 20%. Dacă în cadrul unui credit se finanţează mai 
multe măsuri diferite de eficacitate energetică, fiecare măsură, respectiv echipament care se finanţează trebuie să 
realizeze o economisire de minim 20%. 
 

4. 
 
Conform prezentului Concurs, garanţiile se eliberează pentru cuantumul de până la 80% din creanţele totale ale 
băncii pe credit (datoria principală majorată cu dobânda regulată eventuala dobândă penalizatorie), aprobat  în 
baza următoarelor condiţii: 
 
1. Credite în EUR 
 
 Cuantumul creditului aprobat: conform capacităţii de credit, de minim 5.000,00 EURO şi până la maxim 
80.000,00 EURO, contravaloare în dinari, conform cursului mediu al BNS, la data eliberării creditului în circuit; 
 Termenul de rambursare a creditului:  până la 7 ani; 
 Perioada de graţie: până la 12 luni, în care este inclus termenul de rambursare a creditului (dobânda se 
calculează şi plăteşte pe parcursul perioadei de graţie; 
 Cota dobânzii nominale: fixă până la 5,95% sau variabilă până la 5,95%+6Meuribor 
 Participarea: în conformitate cu politica de gestiune a băncii; 
 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 pe contul clientului 
cu urmărirea destinaţiilor obligatorii; 
 Rambursare a creditului:  după expirarea perioadei de graţie: 

- în anuităţi/rate lunare egale pentru întreprinderi şi antreprenori, 
- în anuităţi/rate egale lunare, trimestriale şi bianuale, pentru gospodăriile agricole înmatriculate; 

Rambursarea creditului se face în contravaloarea EURO în dinari conform cursului mediu al BNS, la data 
rambursării; 

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

 Compensaţia pentru plata înaintea termenului: 0%; 
 Compensaţia pentru monitorizare: 0% 
 
2. Credite în RSD 

Fondul va aproba garanţii şi pentru creditele aprobate în dinari în conformitate cu politica de gestiune a 
băncilor. 

 
5. 
 
 

Mijloace de asigurare  pentru rambursarea cu regularitate a obligaţiilor ajunse la scadenţă faţă de bancă şi Fond 
sunt:   
 
 cambii în alb proprii; 
 autorizaţiile îndatoririi directe; 
 persoane afiliate codebitori 
 cambie personală a fondatorului/proprietarului; 
 ipotecă de gradul 1 asupra terenurilor agricole care nu sunt grevate de sarcini, cu raportul  minim  1:1,3 

raportat la valoarea cuantumului aprobat al creditului (principalul creditului) sau  ipotecă de gradul 1 
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asupra obiectivului locativ/de gestiune cu raportul  minim  1:1,5 raportat la valoarea cuantumului aprobat 
al creditului (principalul creditului),  constituit în favoarea băncii (datoria principală majorată cu dobânda 
regulată şi eventuala dobândă penalizatoare) şi în favoarea Fondului (datoria principală majorată cu 
dobânda regulată şi eventuala dobândă penalizatoare, precum şi cu compensaţia pentru eliberarea 
garanţiilor), în proporţie cu procentul garantării  

sau 
 ipotecă de gradul 1 asupra terenurilor agricole cu raportul minim de 1:1,3 sau asupra obiectivului 

locativ/de gestiune cu raportul minim de 1:1,5 raportat la valoarea cuantumului aprobat al creditului 
(principalul creditului), care nu sunt grevate de sarcini, constituită în favoarea Fondului (datoria principală 
majorată cu dobânda regulată şi eventuala dobândă penalizatoare, precum şi cu compensaţia pentru 
eliberarea garanţiilor) şi ipoteca de gradul 2 asupra terenurilor agricole cu raportul minim de 1:1,3 sau pe 
obiectivul locativ/de gestiune cu raportul minim de 1:1,5, raportat la valoarea cuantumului creditului 
constituit în favoarea băncii (datoria principală majorată cu dobânda regulată şi eventuala dobândă 
penalizatoare). 

 
6. 
 

Comisionul pentru acordarea garanţiilor este de  0,5%, anual din cuantumul nominal al garanţiei şi se plăteşte 
înainte de eliberarea garanţiei. Fiecare comision următor se calculează anual, în perioada 01. -15.09. anul curent, 
pentru restul datoriei garantate şi se achită în termen de 10 zile de la data primirii calculului – facturii.  

 
Pentru acoperirea cheltuielilor de desfăşurare a concursului, participantul la concurs plăteşte 6.000,00 dinari pe 
contul curent al Fondului, numărul: 160-118074-98. 
 
Concursul rămâne deschis până la epuizarea potenţialului garantat.  
 
Cererea pentru aprobarea creditului şi garanţii cu documentaţia aferentă se prezintă la toate unităţile de 
gestiune ale băncilor din teritoriul P.A. Voivodina, care au încheiat cu Fondul acord de cooperare. 
 
Cererile incomplete pentru aprobarea creditului şi garanţiei şi cele sosite după expirarea termenului nu vor fi luate 
în dezbatere. 
 
Pentru informaţii suplimentare Vă puteţi adresa în fiecare zi lucrătoare Fondului de Garanţii din  Novi Sad, Hajduk 
Veljkova nr. 11, etajul 6 (Centrul Master al Târgului Agricol din Novi Sad) şi la telefonul:  (021) 489-37-00, precum şi 
la toate unităţile de gestiune ale băncilor care au încheiat cu Fondul Acord de cooperare. 
 
Теxtul concursului, documentaţia necesară anexată Cererii, documentaţia necesară pentru constituirea ipotecii, 
lista domeniilor care vor fi creditate şi lista băncilor creditoare sunt publicate pe site-ul Fondului de Garanţii al 
P.A. Voivodina www.garfondapv.org.rs 
 
 

http://www.garfondapv.org.rs/

