
 

 

 

 

În baza Hotărârii Consiliului de Administraţie al Fondului de Garanţii al P.A. Voivodina numărul:  01-IV/40-3  
din 14.05. 2015,  

 
 

SE PUBLICĂ 
 

C O N C U R S 
 de acordare a garanţiilor pentru asigurarea  creditelor  destinate finanţării achiziţiei de echipament 

nou pentru societăţile economice micro, mici şi mijlocii, anteprenori şi cooperativele agricole  
 
 

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 economice (micro, mici şi 
mijlocii), antreprenorilor şi cooperativelor agricole care gestionează cel puţin de trei ani, în vederea 
asigurării mijloacelor financiare pentru proiectele de dezvoltare, cu scopul stimulării activităţii 
economice şi sprijinirii creării noilor locuri de muncă. 
 

2. 
 

Drept de participarea la Concurs au societăţile economice (micro, mici şi mijlocii), cooperativele 
agricole şi antreprenorii care îndeplinesc următoarele condiţii:  

 Sediul în teritoriul Provinciei Autonome Voivodina; 

 Proiectul sprijinit trebuie să fie realizat în teritoriul PA Voivodina; 

 Ultimele două rapoarte financiare pozitive; 

 Semnatarul cererii gestionează mai mult de trei ani sau aparţine grupului de persoane afiliate 
care gestionează mai mult de trei ani, unde cerere poate prezenta doar una dintre persoanele 
juridice, care se consideră, conform reglementărilor de lege pozitive, persoană juridică. 

 N-are obligaţii scadente neachitate faţă de Bancă şi Fond; 

 Istorie pozitivă de credit; 

 Restul condiţiilor minime definite în actele politicii de afaceri a Băncii şi Fondului. 
 

3. 
 

Conform prezentului concurs se acordă garanţii pentru creditele aprobate pentru achiziţia 
echipamentului nou, pentru următoarele domenii ale activităţii economice: 

- producţie şi procesare,  
- turism, 
- servicii de producţie. 

 



Drept echipament se recunoaşte echipamentul a cărui vechime este mai mare de un an şi al cărui cost 
de achiziţie în timpul achiziţiei echipamentului este mai mare decât salariul mediu brut pe angajat în 
republică conform ultimei date publicate de organul republican competent pentru activităţi de 
statistică. 
 
Conform prezentului concurs nu se va finanţa achiziţia autoturismelor, echipamentul destinat dotării 
obiectivelor catering (cafenelelor), obiectivelor comerciale, cazinourilor, producţia sau comerţul cu 
tutun sau producţia şi traficul de mărfuri şi servicii care sunt considerate, conform reglementărilor 
naţionale şi a convenţiilor şi acordurilor internaţionale, interzise. 
 

4. 
 

Conform prezentului concurs, garanţiile se eliberează pentru cuantumul de până la 80% din totalul 
creanţelor băncii pe credit (datoria principală majorată cu dobânda stabilită şi evantuala dobândă 
penalizatorie),  în baza următoarelor condiţii: 
 

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

 Creditul se poate folosi pentru mijloacele circulante până la 30% din creditul total aprobat 
pentru nevoile investiţiei care se finanţează; 

 Termenul de rambursare a creditului:  până la 6 ani; 

 Perioada de graţie: până la 12 luni, în care este inclus termenul de rambursare a creditului 
(dobânda se calculează şi plăteşte pe durata perioadei de graţie); 

 Cota dobânzii nominale fixă: variabilă până la 5,95%+6LEuribor sau 5,95 + 3Leuribor sau fixă 
până la 6,5 %; 

 Eliberarea creditului spre folosire: se face prin plata pe contul vânzătorului în baza 
antecalcului, conform cursului mediu al BNS, la data eliberării mijloacelor creditului aprobat în 
circuit sau pe contul clientului cu urmărirea obligatorie a destinaţiilor; 

 Rambursarea creditului: după expirarea perioadei de graţie în anuităţi/rate egale lunare, 
trimestriale, semianuale sau anuale în dependenţă de activitatea de bază a clientului, 
contravaloare în dinari a Euro, prin aplicarea cursului mediu oficial al BNS, valabil în data 
plăţii; 

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

  Achitarea creditului înainte de termen: 0%; 
 

2. Creditele în RSD 
 
Fondul va acorda garanţii şi pentru creditele aprobate în dinari în conformitate cu politica de 
afaceri a băncilor. 

5. 
 

Mijloace de asigurare pentru rambursarea cu regularitate a obligaţiilor scadente faţă de Bancă sau 
Fond sunt:  
 



 cambii în alb proprii; 

 autorizaţii de îndatorare directă; 

 persoane afiliate codebitori; 

 cambie personală a fondatorului/proprietarului; 

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

 
Banca, Fondul şi clientul pot contracta şi alte mijloace de asigurare pentru rambursarea cu regularitate 
a obligaţiilor scadente. 

 
6. 

 
Comisionul pentru acordarea garanţiilor: este de 0,5%, anual din cuantumul nominal al garanţiei şi se 
plăteşte înainte de acordarea garanţiei. Fiecare comision următor se calculează la nivel anual, în 
perioada 1.-15.09. anul curent, pentru restul datoriei garantate şi se plăteşte în termen de 10 zile de la 
data primirii calculului – facturii.   
 
Pentru cheltuielile de aplicare a Concursului, participantul la Concurs plăteşte cuantumul de 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. 
 
Prioritate la acordarea garanţiilor are semnatarul cererii al cărui proiect va fi realizat într-o comună 
subdezvoltată, precum şi antrepriza, societatea economică micro, mică şi mijlocie al cărei  fondator sau 
proprietar majoritar este femeie. 



 
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 filialele băncilor de afaceri care au încheiat cu Fondul Acord de cooperare. 
 
Теxtul concursului, documentaţia necesară care se anexează anunţului, documentaţia necesară 
pentru înscrierea ipotecii şi lista băncilor creditoare, sunt publicate şi pe site-ul Fondului de Garanţii 
al P.A.Voivodina www.garfondapv.org.rs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
 

 
DOCUMENTAŢIA NECESARĂ 

 
1. DOCUMENTAŢIA REFERITOARE LA STATUT ŞI RESTUL DOCUMENTAŢIEI 

 
Societăţile economice, antreprenorii şi cooperativele agricole: 
 

- Cererea (Cererea pentru aprobarea creditului pe termen lung cu cererea la Concursul Fondului 
pentru acordarea de garanţii) 

- Antecalculul vânzătorului de echipament exprimat în EURO sau RSD dacă cererea se referă la 
creditul în dinari; 

- Planul de afaceri; 
- Avizul semnat şi autentificat pentru eliberarea raportului Biroului de Credite al BNS ; 
- Fotocopia raporturilor financiare complete pentru ultimii doi ani; 
- Bilanţul brut în conformitate cu procedurile băncilor şi Specificarea pentru ultimul cont anual şi 

pe data bilanţului brut al următoarelor conturi: participarea la capital, creditele pe termen lung, 
cumpărătorii din ţară, cumpărătorii din străinătate, furnizorii din ţară, furnizorii din străinătate, 
creditele pe termen scurt, mijloacele de bază; 

-  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 contului curent al băncii creditoare;  
-  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 înmatricularea; 
- Fotocopia extrasului din Registrul Gospodăriilor Agricole; 
- Adeverinţa Direcţiei Fiscale privind stabilirea impozitului pe veniturile ce provin din activitatea 

independentă şi adeverinţa privind achitarea tuturor obligaţiilor fiscale (antreprenorii) 
- Lista mijloacelor de bază care se folosesc în scopuri de afaceri – dovadă privind titlul de 

proprietate dacă mijloacele de bază nu se ţin pe contul firmei; 
- Adeverinţa Direcţiei Fiscale privind achitarea obligaţiilor în baza impozitului 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). 

 



 
 

 
 
3) DOCUMENTAŢIA NECESARĂ PENTRU ÎNSCRIEREA IPOTECII 
 

 Extras din cărţile funciare pentru imobilele care se găsesc în teritoriul în care se ţin cărţile 
funciare ale Tribunalului, sau Transcrierea din lista imobilelor a serviciului competent pentru 
cadastrul imobilelor pentru teritoriul în care este instituit cadastrul imobilelor în forma înscrierii 
complete conform reglementărilor în vigoare; 

  fotocopia (ambelor pagini) a buletinelor de identitate sau extrasul cu chip al cardului  de 
identitate ale tuturor proprietarilor, respectiv co-proprietarilor imobilului; 

  fotocopia (ambelor pagini) a buletinelor de identitate sau extrasul din cardul de identitate cu 
cip al tuturor proprietarilor persoane fizice, respectiv ale 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 dacă obiectul 
ipotecii este terenul agricol sau pentru domeniul construcţiilor dacă obiectul ipotecii este 
obiectivul locativ/de gestiune, în baza deciziei Ministerului Justiţiei sau evaluarea valorii pe 
piaţă a imobilului făcută de Direcţia Fiscală. 

 

LISTA BĂNCILOR 

1. BANCA INTESA AD BEOGRAD 
2. AIK BANKA AD NIŠ 
3. CREDIT AGRICOLE SRBIJA AD NOVI SAD 

 

 
 


