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SE PUBLICĂ 
 

C O N C U R S 
 

 DE ACORDARE A GARANŢIILOR PENTRU ASIGURAREA  CREDITELOR  PE TERMEN LUNG PENTRU  
ACHIZIŢIA DE NOI MAŞINI ŞI UTILAJE AGRICOLE   

 
 

1. 
 

Scopul principal al eliberării garanțiilor de către Fondul de Garanţii al P.A. Voivodina este crearea 
precondiţiilor pentru un acces mai uşor la liniile de creditare ale băncilor, în condiţii mai favorabile 
raportat la condiţiile de pe piaţă, menite creditării  persoanelor fizice-agricultorilor, titulari ai 
gospodăriilor agricole familiale înmatriculate, domiciliaţi în teritoriul Provinciei Autonome Voivodina, 
pentru achiziţia noilor maşini şi utilaje agricole.  
 

2. 
 

În baza prezentului Concurs  se acordă garanţii pentru creditele aprobate pentru finanţarea achiziţiei: 
 

 combinelor,  
 tractoarelor, 
 altor maşini agricole autopropulsate, 
 maşinilor agricole anexe   
 șeptelului 
 culturilor perene pomicole și de viță de vie (răsaduri şi echipament aferent) şi 
 utilajelor din domeniul producţiei şi depozitării cerealelor, plantelor industriale, medicinale, 

aromatice şi condimentelor, fructelor, legumelor, plantelor decorative, precum şi utilajelor 
pentru uscătorile mobile, utilajelor pentru irigare, utilajelor pentru protecţia împotriva 
catastrofelor naturale, utilajelor pentru producţia de animale şi utilajelor pentru ridicarea 
nivelului eficacităţii energetice în domeniul producţiei agricole. 

 
 
Drept de participare la concurs au persoanele fizice  - AGRICULTORII - titulari ai gospodăriilor agricole  
familiale înmatriculate, care îndeplinesc următoarele condiţii minime:   

 domiciliul în teritoriul Provinciei Autonome Voivodina, 



 cont curent cu destinaţii fixe deschis la banca creditoare şi anunţat la Direcţia pentru achitări 
agrare, drept cont curent cu destinaţii fixe al gospodăriei agricole  familiale înmatriculate,  

 vârsta sub 70 de ani  la data achitării ultimei anuităţi. 
 
Participanţii la Concurs îşi exprimă interesul pentru aprobarea creditului şi eliberarea garanţiilor prin 
prezentarea Cererii la Concursul pentru acordarea garanţiilor. 
Cererea conform prezentului concurs se prezintă Fondului de Garanţii al P.A. Voivodina. Există 
posibilitatea ca Cererea la Concursul pentru eliberarea garanţiilor să se remită şi băncii creditoare.  
 
 

3. 
 
Conform prezentului Concurs, garanţiile se eliberează pentru un cuantum de până la 100% din totalul 
creanţelor băncii pe credit (datoria principală majorată cu dobânda stabilită şi evantuala dobândă 
penalizatoare),  în baza următoarelor condiţii: 

1. Creditele în EURO 
 

 Cuantumul creditului pentru mașini și utilaje agricole: de minim 3.000,00 EURO şi maxim 
150.000,00 EURO, contravaloare în dinari, conform cursului mediu al BNS, la data eliberării 
creditului în circuit; 

 Cuantumul creditului pentru extinderea șeptelului: până la 50.000,00 EURO contravaloare în 
dinari, conform cursului mediu al BNS, la data eliberării creditului în circuit; 

 Cuantumul creditului pentru ridicarea culturilor perene pomicole și de viță de vie (răsaduri 
și echipament): până la 30.000,00 EURO contravaloare în dinari, conform cursului mediu al 
BNS, la data eliberării creditului în circuit; 

 Cota dobânzii nominale fixă de 7,5% sau  variabilă până la 6,75 % + 6L EURIBOR la nivel 
anual. Dobânda se calculează în modul stabilit prin politica de afaceri a băncii; 

 Perioada de grație pentru extinderea șeptelului: până la 12 luni, ea fiind inclusă în termenul 
 de rambursare a creditului (dobânda se calculează și achită în cursul perioadei de grație) 
 Perioada de grație pentru ridicarea noilor culturi perene pomicole și de viță de vie (răsaduri 

și echipament): până la 24 de luni, ea fiind inclusă în termenul de rambursare a creditului 
(dobânda se calculează și achită în cursul perioadei de grație) 

 Termenul de rambursare a creditului:  până la 10 ani; 
 Modul de utilizare a creditului: prin transferul contravalorii în dinari a cuantumului aprobat al 

creditului pe contul vânzătorului – furnizorului de bunuri în temeiul antecalculului pentru 
achiziționarea obiectelor creditării; 

 Modul de rambursare: În două anuităţi/rate semianuale contravaloare în dinari, prin 
aplicarea cursului mediu oficial al BNS, valabil în data plăţii, şi anume: 

- pentru creditele eliberate în circuit din 1.01. şi până în 31.06. anul în curs, prima anuitate 
ajunge la scadenţă la data de 1.09.  a aceluiaşi an. 
- pentru creditele eliberate în circuit în perioada 1.07.-31.12. a anului în curs, prima anuitate 
ajunge la scadenţă la data de 1.03. a anului viitor. 
Banca, de la data eliberării în circuit a creditului şi până la data începerii rambursării 
creditului, va calcula şi lua dobânda; 
Banca, în înţelegere cu clienţii, poate stabili şi un alt ritm de rambursare a creditului, 
precum şi perioada de suspendare a creditului 



 Compensaţia Băncii: până la 1% fix din cuantumul creditului realizat, plătibilă o singură dată 
în avans – înainte de realizarea creditului în contravaloare în dinari, conform cursului mediu 
oficial al BNS , la data eliberării creditului în circuit; 

  Achitarea creditului înainte de termen: 0%; 
 

2. Creditele în RSD 
Fondul va acorda garanții și pentru credite aprobate în dinari în conformitate cu politica de 
afaceri a băncii.  

4. 
 

Semnatarul Cererii la concurs, drept mijloace de asigurare pentru obligaţiile care reies din garanţiile 
eliberate de Fondul de Garanţii al P.A. Voivodina, asigură următoarele:  
 

 cambii în alb proprii cu clauza „fără protest” şi autorizaţii cambiale şi (opţional) 

 ipotecă de gradul 1 asupra terenurilor agricole care nu sunt grevate de sarcini, cu raportul  
minim  1:1,3 raportat la valoarea cuantumului garantat, 
sau 

 ipotecă de gradul 1 asupra terenurilor agricole care nu sunt grevate de sarcini, cu raportul  
minim  1:1 raportat la valoarea cuantumului garantat şi dreptul de gaj pe obiectul creditării, 
în cazul în care obiectul creditării sunt maşinile agricole noi, combinele, tractoarele, alte 
maşini agricole autopropulsate 
sau 

 codebitor cu bonităţi calitative,  stabilite conform procedurilor interne ale Fondului şi 
dreptul de gaj pe obiectul creditării, în cazul în care obiectul creditării sunt maşinile agricole 
noi, combinele, tractoarele, alte maşini agricole autopropulsate 
sau 

 drept de gaj pe obiectul creditării, în cazul în care semnatarul cererii la Concurs asigură 
participarea proprie în cuantum minim de 40% din valoarea obiectului creditării, în cazul în 
care obiectul creditării sunt maşinile agricole noi, combinele, tractoarele, alte maşini 
agricole autopropulsate. 

 
În cazul în care Fondul garantează 100% din totalul creanțelor băncii pe credit, mijloacele de 
asigurare stabilite pentru obligații conform garanțiilor eliberate rămân neschimbate.  
 
În cazul în care băncile și Fondul împart riscul, mijloacele de asigurare a achitării cu regularitate 
a obligațiilor vor fi stabilite în favoarea Fondului și Băncii.  
 
Restul instrumentelor de asigurare se stabilesc în conformitate cu politica de afaceri a Fondului 
şi Băncii. 

 
5. 
 

Comisionul pentru acordarea garanţiilor: este de  0,5%, anual din cuantumul nominal al garanţiei și se 
achită înainte de eliberarea garanției. 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 desfăşurare a Concursului, participantul la Concurs plăteşte cuantumul de 
4.000,00 dinari pe contul curent al Fondului de Garanţii al P.A. Voivodina numărul: 160-118074-98. 
 
Cererea pentru participarea la Concurs, însoţită de documentaţia necesară, prezintă, concomitent, şi 
documentaţia necesară pentru aprobarea creditului şi garanţiilor pentru destinaţiile stabilite în 
prezentul Concurs.  
 
Garanţia se va elibera în urmă plăţii comisionului şi stabilirii mijloacelor de asigurare. 
 
Există posibilitatea de prezentare a mai multor cereri pentru participarea la prezentul Concurs din 
partea subiecţilor diferiţi şi în vederea finanţării unei unităţi de utilaje. 
 
Prioritate la eliberarea garanţiei are semnatarul Cererii – titularul gospodăriei agricole familiale 
înmatriculate, dacă: 

 are mai puţin de 40 de ani în momentul aprobării creditului, 
sau 

 titularul gospodăriei este femeie, 
sau 

 îşi are domiciliul într-o comună subdezvoltată sau insuficient de dezvoltată. 
 
Concursul rămâne deschis până la epuizarea potenţialului garantat.  
 
Cererile incomplete şi cele sosite după expirarea termenului nu vor fi luate în dezbatere. 
 
Formularul Cererii pentru participare şi informaţii suplimentare referitoare la Concurs se pot obţine la 
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 sau la toate filialele şi expoziturile băncilor creditoare. 
 
Теxtul concursului, formularul Cererii la Concurs, documentaţia necesară care se anexează cererii, 
documentaţia necesară pentru înscrierea ipotecii, lista detaliată a utilajelor care pot fi obiectul 
credităriii 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/


 
 
 
 
 
 

LISTA UTILAJELOR CARE POT FI OBIECTUL CREDITĂRII 
 

I     maşinile şi utilajele pentru producţia cerealelor, plantelor industriale, medicinale, aromatice şi 
condimentelor, şi anume: 
 

 tractoare şi cabine pentru tractoare, 

 maşini pentru prelucrarea solului înaintea însămânţării, 

 maşini pentru însămânţarea culturilor agricole, 

 maşini pentru protecţia culturilor agricole împotriva bolilor, dăunătoarelor şi buruienilor, 

 utilaje pentru păstrarea/prelucrarea/împachetarea culturilor oleaginoase, plantelor medicinale, 
aromatice şi condimentelor cultivate, a speciilor de ciuperci cultivate, 

 utilaje pentru păstrarea/prelucrarea/împachetarea fructelor de pădure şi a plantelor medicinale 
din natură, 

 remorci pentru tractoare, 

 combine şi adaptor pentru combine 

 combină culegătoare porumb 
 
II    mecanizare şi utilaje pentru producţia de fructe, legume şi plante decorative, şi anume : 
 

 tractoare specializate pentru producţia fructiferă şi viticolă 

 maşini pentru însămânţarea şi sădirea plantelor leguminoase, 

 maşini şi utilaje pentru protecţia fructelor şi legumelor de boli, dăunătoare, buruieni, grindină şi 
frig,  

 utilaje pentru cultivarea legumelor în spaţiu protejat, 

 maşini pentru recoltarea fructelor şi legumelor, 

 utilaje pentru spălarea, calibrarea, clasificarea, curăţirea şi împachetarea fructelor şi legumelor 
precum şi box paleţi pentru depozitarea fructelor şi legumelor în frigorifere şi instalaţii de răcire 
pentru frigorifere, 

 maşini de înlăturare a resturilor în urma rezării fructelor, 

 utilaje pentru împachetarea materialului semincier (seminţe, bulbi, răsad), 

 mulcher, 

 hexagoane cu conectări,    

 maşini pentru recoltarea plantelor verzi, 

 maşini de gunoi,  

 mijloace mecanice pentru protecţia plantelor; 
 
III    uscători mobile; 
 
IV   utilaje şi maşini pentru irigare; 



 
V    maşini şi utilaje pentru producţia de animale. şi anume: 
 

 maşini pentru pregătirea furajelor voluminoase, 

 utilaje de muls, răcire şi păstrare a laptelui, 

 utilaje pentru sistemele de încărcare automată şi alimentarea animalelor, 

 maşini şi utilaje pentru manipularea gunoiului,        

 utilaje pentru aerisirea obiectivelor de creştere a animalelor, 

 utilaje de cultivare şi termoreglare a fermelor de porci şi păsări, 

 utilaje specializate pentru fermele de păsări pentru producţia ouălor de consum şi de 
reproducţie, 

 utilaje pentru albinărit. 
 
VI utilaje pentru ridicarea nivelului eficacităţii energetice în domeniul producţiei agricole 
VII șeptelul 
VIII culturile perene pomicole și de viță de vie 

 
DOCUMENTAŢIA 

CARE SE PREZINTĂ ANEXATĂ CERERII LA CONCURS 
 

PARTICIPANTUL LA CONCURS pe lângă Cerere, prezintă următoarea documentaţie: 
 

 Antecalculul obiectului creditării exprimat în EURO sau în RSD, în cazul în care cererea se referă 
la creditul în dinari, eliberat de către producătorul maşinilor/utilajelor agricole sau a 
reprezentantului general; 

 
 Adeverinţa privind statutul gospodăriei agricole eliberată de către Ministerul Finanţelor RS – 

Direcţia Trezoreriei – dacă  nu există dovadă privind structura însămânțărilor înregistrată și 
fondul de animale înregistrat; 

 
 Fotocopia cardului contului cu destinaţii fixe sau a Contractului privind deshciderea contului cu 

destinații fixe anunţat la Direcţia pentru achitări agrare, drept cont curent cu destinaţii fixe al 
gospodăriei agricole înmatriculate;  
 

 Adeverinţa Direcţiei Fiscale privind achitarea obligaţiilor fiscale ale semnatarului Cererii și 
membrilor gospodăriei sale până la data prezentării Cererii; 

 Dovadă privind structura însămânţărilor înregistrată și fondul de animale înregistrat, dacă se 
ocupă cu zootehnia, la Ministerul Finanţelor şi Economiei - Direcţia Trezoreriei; 

 Fotocopia buletinului de identitate al semnatarului cererii şi ale membrilor gospodăriei 
semnatarului cererii (ambele părţi) sau extrasul cu chip al cardului  de identitate; 

 Adeverinţa cu privire la veniturile membrilor gospodăriei;  
 Declaraţia cu privire la persoanele afiliate (se poate prelua de pe site-ul Fondului) semnată de 

către clienți indiferent de faptul dacă există persoane afiliate sau nu; 
 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 plata cheltuielilor de realizare a Concursului; 



 Dacă participantul la Concurs, drept mijloc de asigurare, oferă codebitor, remite Declaraţia 
persoanei juridice privind pregătirea de a fi codebitor. 

 
PERSOANA JURIDICĂ care s-a declarat că este pregătit să fie CODEBITORUL participantului la Concurs, 
prezintă următoarea documentaţie: 
 

1. Fotocopia Deciziei privind înregistrarea subiectului economic; 
2. Semnătura autentificată a persoanelor autorizate pentru reprezentare (formularul OP) şi 

hotărârea privind numirea persoanelor autorizate pentru reprezentare; 
3. Fotocopia cartonului semnăturilor depuse la bănci pentru toate conturile de afaceri deschise; 
4. Fotocopia buletinului de identitate sau extrasul cu chip al cardului  de identitate al 

proprietarului şi al persoanelor autorizate pentru reprezentare; 
5. Fotocopia actului privind acordarea CIF, dacă CIF-ul nu este cuprins în Decizia privind 

înmatricularea; 
6. Adeverinţa privind înscrierea în registrul contribuabililor TVA; 
7. Adeverinţa Direcţiei Fiscale privind achitarea tuturor obligaţiilor în baza impozitului şi a altor 

venituri publice; 
8. Fotocopia rapoartelor financiare pentru ultimii trei ani cu menţiunile şi raportul revizorului 

(persoanele juridice mari şi mijlocii); 
9. Bilanţul brut (în forma bilanţului) nu mai vechi de 60 de zile de la data semnării Declaraţiei 

privind pregătirea de a fi codebitor, iar în cazul în care de la data întocmirii oficiale a bilanţului a 
trecut mai mult de trei luni şi cardurile sintetice ale cumpărătorilor, furnizorilor, creditelor pe 
termen scurt şi pe termen lung şi mijloacelor de bază; 

10. Fotocopia rapoartelor financiare consolidate autentificate dacă aparţine grupului de persoane 
afiliate care sunt supuse obligaţiei legale de întocmire a acestora. 

 
Fondul şi banca pot solicita documentaţie suplimentară dacă apreciază că aceasta este necesară în 
procesul de decidere. 
 
 

DOCUMENTAŢIA NECESARĂ PENTRU ÎNSCRIEREA IPOTECII 
 

Documentaţia necesară pentru înscrierea ipotecii: 
 

 Extras din cărţile funciare ( nu mai vechi de 8 zile ) 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 ( nu mai vechi de 8 zile ), 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 soţului/soţiei proprietarului imobilului, respectiv al soţului/soţiei co-proprietarului 
imobilului 



 evaluarea valorii pe piaţă a imobilului făcută de expertul judiciar autorizat, 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.  

 
LISTA BĂNCILOR CREDITOARE 

 
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD 
2. CREDIT AGRICOLE SRBIJA AD NOVI SAD 
3. AIK BANKA AD Niš 
4. PRO CREDIT BANK AD BEOGRAD 
5. KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD 
6. NLB BANKA AD BEOGRAD 
7. HYPO ALPE-ADRIA-BANK AD BEOGRAD  

 


