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CADRUL DE REGLEMENTARECADRUL DE REGLEMENTARE

��  Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 privind sprijinul pentruRegulamentul (CE) nr. 1698/2005 privind sprijinul pentru
dezvoltare ruraldezvoltare ruralaa acordat din FEADR; acordat din FEADR;

�� Regulamentul (CE) nr. 1974/2006 privind stabilirea Regulamentul (CE) nr. 1974/2006 privind stabilirea
regulilor detaliate pentru aplicarea Regulamentului (CE)regulilor detaliate pentru aplicarea Regulamentului (CE)
nr. 1698/2005 pentru sprijinul pentru dezvoltare ruralnr. 1698/2005 pentru sprijinul pentru dezvoltare rural aa
acordat din FEADR;acordat din FEADR;

�� Comunicarea Comisiei 20 Comunicarea Comisiei 20008/155/02 cu privire la aplicarea8/155/02 cu privire la aplicarea
art. 87 art. 87 ssi 88 din Tratatul CE privind ajutorul de stat subi 88 din Tratatul CE privind ajutorul de stat sub
formform aa de garan de garantt ii;ii;

�� Programul Na Programul Natt ional de Dezvoltare Ruralional de Dezvoltare Ruralaa..



Scheme de garantareScheme de garantare

cu financu finanttare din PNDRare din PNDR

••  Suma alocatSuma alocataa FGCR  FGCR –– 190 mil. euro; 190 mil. euro;

•• Pia Piatta a tt intint aa  ssi portofoliul de garani portofoliul de garantt ii;ii;
      -- beneficiarii m beneficiarii maasurii 121 surii 121 –– moderni- moderni-
zarea exploatazarea exploatatt iilor agricole;iilor agricole;
      -- beneficiarii m beneficiarii maasurii 123 surii 123 –– cre cresstereaterea
valorii advalorii adaaugate a producugate a productt iei agricole iei agricole ssii
forestiere exclusiv schemele de ajutor deforestiere exclusiv schemele de ajutor de
stat.stat.

••  Suma alocatSuma alocataa FGCR  FGCR –– 30 mil. euro; 30 mil. euro;
•• Pia Piatta a tt intint aa  ssi portofoliul de garani portofoliul de garantt ii;ii;
      -- beneficiarii m beneficiarii maasurii 312 - sprijinsurii 312 - sprijin
pentru crearea pentru crearea ssi dezvoltarea de micro-i dezvoltarea de micro-
îîntreprinderi;ntreprinderi;
      -- beneficiarii m beneficiarii maasurii 313 surii 313 ––  îîncura-ncura-
jarea activitjarea activitatatilor turistice;ilor turistice;
      -- beneficiarii m beneficiarii maasurii 123 surii 123 –– sche-mele sche-mele
de ajutor de stat destinate de ajutor de stat destinate ““ sti-mulsti-mulaariirii
IMM-urilor care proceseazIMM-urilor care proceseazaa produse produse
agricole agricole îîn vederea obn vederea obtt inerii unorinerii unor
produse alimentareproduse alimentare””   ssi pentrui pentru
““ stimularea micro-stimularea micro-îîntreprinderilor dinntreprinderilor din
domeniul procesdomeniul procesaarii primare arii primare a
produselor forestiere lemnoase produselor forestiere lemnoase ssii
nelemnoasenelemnoase”” ..

Schema de garantare

pentru agricultura

Schema de garantare

pentru IMM - uri



DESCRIEREA SCHEMELORDESCRIEREA SCHEMELOR

DE GARANTAREDE GARANTARE

--  Beneficiarii prezintBeneficiarii prezintaa un contract de finan un contract de finanttare nerambursabilare nerambursabilaa
îîncheiat cu APDRP;ncheiat cu APDRP;

- Garantia FGCR – IFN SA va acoperi pâna la 80% din valoarea
creditului contractat si se va reduce progresiv pe masura ram-
bursarii acestuia;

- Valoarea maxima a garantiei nu va putea depasi echivalentul a
2,5 mil. euro denominati în lei la cursul leu/euro de la data soli-
citarii de garantare;

- Beneficiarii nu se afla în dificultate financiara în sensul preve-
derilor orientarilor comune privind ajutorul de sta t pentru sal-varea
si restructurarea întreprinderilor în dificultate.



CARACTERISTICILE GARANCARACTERISTICILE GARANTTIEIIEI

•• II revocabilrevocabilaa  ssii   necondineconditt ionationataa, , directdirectaa  ssi expresi expresaa;;

•• PPllaatibiltibil aa  îîn 15 zilen 15 zile  de la prima cerere scrisde la prima cerere scrisaa a b a baancii;ncii;

•• SSe acorde acordaa  îîn moneda creditului;n moneda creditului;

•• SSe acorde acordaa numai  numai îîn completarea garann completarea garantt iilor clientului;iilor clientului;

•• PPerioada de valabilitate a garanerioada de valabilitate a garantt iei poate fi cel mult egaliei poate fi cel mult egalaa
cu durata creditului, plus o perioadcu durata creditului, plus o perioadaa de p de pâânnaa la 60 zile la 60 zile
calendaristice;calendaristice;

•• SSe reduce pro-rata pe me reduce pro-rata pe maasura sura îîndeplinirii obligandeplinirii obliga tt iiloriilor
clientului.clientului.



ÎÎ MPMPAARRTTIREA RISCURILORIREA RISCURILOR
• Banca va acorda creditul numai dupa constituirea ce lor-

lalte garantii colaterale;

• Banca va notifica Fondul cu privire la orice evenim ent
care ar putea avea ca rezultat producerea riscului de cre-
dit, precum si cu privire la aparitia unei informat ii sau cir-
cumstante care ar putea influenta raporturile contr actuale
dintre Banca si client;

• Banca se obliga solidar cu clientul la plata comisi oanelor;

• Banca va introduce în contractul de credit si în co ntractele
accesorii, clauze cu privire la calitatea de co-cre ditor a
Fondului, cu rang egal, proportional cu procentul d e
garantare;



AvantajeAvantaje
privind utilizareaprivind utilizarea

garangaran tt iilor Fonduluiiilor Fondului

Pentru beneficiariPentru beneficiari

Pentru bancPentru banc aa

• eliminarea principalei cauze de
respingere a cererii de credit (lipsa
garantiilor) prin utilizarea garantiei
Fondului, în completarea garan-tiilor
proprii;
• diminuarea incertitudinii acor-darii
creditului/scrisorii de ga-rantie;
• diminuarea costurilor aditionale
creditului/scrisorii de garantie prin
reducerea/eliminarea costurilor a-
ferente garantiilor imobiliare;
• optimizare, flexibilitate mai mare a
finantarilor solicitate bancilor, fara a
prezenta garantii proprii supli-mentare;
• economie de timp de min. 7 zile fata
de utilizarea garantiilor ipo-tecare.

• prin utilizarea schemelor de garantare, institutiile
de credit sunt motivate sa exploreze noi segmente de
piata, sa-si puna lichiditatile în miscare pentru
proiecte care desi via-bile/bancabile, nu beneficiaza
de garantiile necesare;
• împartirea riscului de credit asumat, prin preluarea
riscului de credit de catre FGCR, prin garantia
irevocabila si neconditionata, care este cea mai
lichida garantie. Garantia este platibila în 15 zile de
la initierea procedurii judiciare de catre banca, fata
de min. 2 ani, durata de executare a unei ipoteci;
•majorarea volumului creditelor deja acordate unui
client solvabil, fara a i se solicita garantii materiale
suplimentare, în cazul liniilor de credit;
•obtinerea de noi credite simultan cu înregistrarea de
cresteri ale portofoliilor bancilor comerciale, dar si
cu dezvoltarea de noi instrumente de creditaree
•eliminarea unora dintre neajunsurile socie-tatilor
comerciale determinate de imper-fectiunile
procedurilor de executare a con-tractelor standard de
garantie (ipoteci, gajuri), care sunt costisitoare si de
durata.



CCOSTUL GARANOSTUL GARANTTIEIIEI

--  ÎÎ n cazul beneficiarilor mn cazul beneficiarilor maasurilor 121 surilor 121 ssi 123, comisionul/i 123, comisionul/
prima de garantare prima de garantare pentrupentru  anulanul 2011  2011 este de 1,25% pe an,este de 1,25% pe an,
aplicat la valoarea garanaplicat la valoarea garantt iei acordate;iei acordate;

- În cazul beneficiarilor masurii  123 – schemele de
garantare de stat 312 si 313, comisionul/prima de garantare
este cea aferenta ratingului acordat acestora de catre bancile
comerciale si poate fi dupa caz între 1,6% si 6,4% pe an,
aplicat la valoarea garantiei;

- În cazul beneficiarilor publici, comisionul de garantare în
anul 2011 este de 0,05% în cazul scrisorilor de garantie
emise de Fond.



 MMMMASURASURASURASURA SUMA ALOCATSUMA ALOCATSUMA ALOCATSUMA ALOCATA ���� NRNRNRNR VALOAREVALOAREVALOAREVALOARE ���� %%%%

LOT1 M121 AGRICOL  107.111.000,00 EURO 343 115.624.203,8 0 EURO 107,95

         

LOT1 M123 AGRICOL  82.889.000,00 EURO 121 68.899.422,23 E URO 83,12

  Total LOT1 190.000.000,00 EURO 464 118.523.626,03 � 97,12

         

LOT2 M123 NON AGRICOL  10.550.000,00 EURO 45 14.162.191, 29 EURO 134,24

         

LOT2 M312 NON AGRICOL  9.910.000,00 EURO 247 17.863.327, 73 EURO 180,26

         

LOT2 M313 NON AGRICOL  9.540.000,00 EURO 30 2.762.578,38 EURO 28,96

  Total LOT2 30.000.000,00 � 322 34.788.097,40 � 115,96

         

 TOTAL LOT1 +LOT2 � 220.000.000,00 EURO 786 219.311.723,43 EURO 99,69

STADIUL DERULSTADIUL DERULAARII SCHEMELOR DE GARANTARERII SCHEMELOR DE GARANTARE

la data de 29.05.2012



InstituInstituttiile de credit cu care FGCR IFN SAiile de credit cu care FGCR IFN SA

are are îîncheiatencheiate

ConvenConventtii de lucruii de lucru

1. BANCA COMERCIAL1. BANCA COMERCIALAA ROM ROMÂÂNNAA SA SA     
2. BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA2. BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA         
3. RAIFFEISEN BANK SA 3. RAIFFEISEN BANK SA   
4. CEC BANK SA4. CEC BANK SA       
5. ROMANIAN INTERNATIONAL BANK SA5. ROMANIAN INTERNATIONAL BANK SA     
6. BANCA TRANSILVANIA SA6. BANCA TRANSILVANIA SA     
7. ATE BANK ROM7. ATE BANK ROM ÂÂNIA SANIA SA
8. 8. PPROCREDITROCREDIT BANK BANK SA SA
9. EXIMBANK9. EXIMBANK  SA SA
10.BANCA ROM10.BANCA ROMÂÂNEASCNEASCAA SA SA
11.11. VVOLKSBANKOLKSBANK R R OMOMÂÂNIA SANIA SA
12.MKB ROMEXTERRA BANK SA12.MKB ROMEXTERRA BANK SA
1133.P.P IRAEUSIRAEUS B B ANK ROMANK ROMÂÂNIA SANIA SA
14.BANCA MILLEN14.BANCA MILLEN NNIUM SAIUM SA
15.BANCA C.R. FIRENZE ROM15.BANCA C.R. FIRENZE ROM ÂÂNIA SANIA SA
16.B16.B ANCA CARPATICA SAANCA CARPATICA SA
17.OTP BANK SA17.OTP BANK SA
18.ALPHA BANK ROM18.ALPHA BANK ROMÂÂNIA SANIA SA
19.BANCPOST S.A.19.BANCPOST S.A.
20.BANK LEUMI ROM20.BANK LEUMI ROM ÂÂNIA S.A.NIA S.A.
21.EMPORIKI BANK ROM21.EMPORIKI BANK ROM ÂÂNIA S.A.NIA S.A.
22.GARANTI BANK S.A.22.GARANTI BANK S.A.
23.UNICREDIT 23.UNICREDIT TTIRIAC BANK S.A.IRIAC BANK S.A.
24.BANCA COMERCIAL24.BANCA COMERCIALAA FEROVIAR FEROVIARAA S.A. S.A.
25.PATRIA CREDIT S.A25.PATRIA CREDIT S.A




