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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 ruralăă 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 ruralăă
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 şşi 88 din Tratatul CE privind ajutorul de stat subi 88 din Tratatul CE privind ajutorul de stat sub
formform ăă de garan de garanŃŃii;ii;

�� Programul Na Programul NaŃŃional de Dezvoltare Ruralional de Dezvoltare Ruralăă..



FGCR FGCR – IFN S.A– IFN S.A

    Obiect de activitateObiect de activitate     Surse de finan    Surse de finanŃŃareare

••  garantarea creditelor de producgarantarea creditelor de produc ŃŃieie            --  fonduri publicefonduri publice     --  surse proprii în eurosurse proprii în euro
  Legea 329/2009Legea 329/2009

••  plafoane de garantare acordate           plafoane de garantare acordate           --  fonduri publicefonduri publice     --  surse proprii în eurosurse proprii în euro
  societ  societ ăŃăŃilor comerciale                            ilor comerciale                            Legea 329/2009Legea 329/2009

•• garantarea creditelor acordate             garantarea creditelor acordate            --  fonduri europenefonduri europene
  beneficiarilor FEADR  beneficiarilor FEADR     alocate dinalocate din  PNDR PNDR

•• garantarea creditelor pentru  garantarea creditelor pentru   --  surse proprii în eurosurse proprii în euro
  investi  investi ŃŃii acordate altor beneficiariii acordate altor beneficiari
  f  făărrăă component component ăă european european ăă

•• emiterea de scrisori de garan emiterea de scrisori de garan ŃŃie         ie         --  OUG 79/2009OUG 79/2009
  pentru beneficiarii publici ai FEADR  pentru beneficiarii publici ai FEADR



Scheme de garantareScheme de garantare
cu financu finanŃŃare din PNDRare din PNDR

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

•• Pia PiaŃŃa a ŃŃintint ăă  şşi portofoliul de garani portofoliul de garanŃŃii;ii;
      -- beneficiarii m beneficiarii măăsurii 121 – moderni-surii 121 – moderni-
zarea exploatazarea exploataŃŃiilor agricole;iilor agricole;
      -- beneficiarii m beneficiarii măăsurii 123 – cresurii 123 – creşştereaterea
valorii advalorii adăăugate a producugate a producŃŃiei agricole iei agricole şşii
forestiere exclusiv schemele de ajutor deforestiere exclusiv schemele de ajutor de
statstat..

•• Suma alocat Suma alocatăă FGCR – 30 mil. euro; FGCR – 30 mil. euro;

•• Pia PiaŃŃa a ŃŃintint ăă  şşi portofoliul de garani portofoliul de garanŃŃii;ii;
      -- beneficiarii m beneficiarii măăsurii 312 - sprijinsurii 312 - sprijin
pentru crearea pentru crearea şşi dezvoltarea de i dezvoltarea de micro-micro-
în-treprinderiîn-treprinderi ;;
      -- beneficiarii m beneficiarii măăsurii 313 – surii 313 – încura-încura-
jareajarea activit activităŃăŃilor turistice;ilor turistice;
      -- beneficiarii m beneficiarii măăsurii 123 – surii 123 – sche-melesche-mele
de ajutor de stat destinate “de ajutor de stat destinate “sti-mulsti-mulăăriirii
IMM-urilor care proceseazIMM-urilor care proceseazăă produse produse
agricole în vederea obagricole în vederea obŃŃinerii unorinerii unor
produse alimentare” produse alimentare” şşi pentrui pentru
“stimularea micro-întreprinderilor din“stimularea micro-întreprinderilor din
domeniul procesdomeniul procesăării primare arii primare a
produselor forestiere lemnoase produselor forestiere lemnoase şşii
nelemnoasenelemnoase”.”.

Schema de garantare
pentru agricultură

Schema de garantare
pentru IMM - uri



DESCRIEREA SCHEMEI DE GARANTAREDESCRIEREA SCHEMEI DE GARANTARE

-- Beneficiarii prezint Beneficiarii prezintăă un contract de finan un contract de finanŃŃare are nerambur-nerambur-
sabilsabilăă încheiat cu APDRP; încheiat cu APDRP;

- GaranŃia FGCR – IFN SA va acoperi până la 80% din va-
loarea creditului contractat şi se va reduce progresiv pe
măsura rambursării acestuia;

-Valoarea maximă a garanŃiei nu va putea depăşi echiva-
lentul a 2,5 mil. euro denominaŃi în lei la cursul leu/euro
de la data solicitării de garantare;

- Beneficiarii nu se află în dificultate financiară în sensul
prevederilor orientărilor comune privind ajutorul de stat
pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în
dificultate.



CARACTERISTICILE GARANCARACTERISTICILE GARANłłIEIIEI

•• II revocabilrevocabilăă  şşii   necondinecondiŃŃionationatăă, , directdirectăă  şşi expresi expresăă;;

•• PPllăătibiltibil ăă în 15 zile în 15 zile  de la prima cerere scrisde la prima cerere scrisăă a b a băăncii;ncii;

•• SSe acorde acordăă în moneda creditului; în moneda creditului;

•• SSe acorde acordăă numai în completarea garan numai în completarea garanŃŃiilor clientului;iilor clientului;

•• PPerioadaerioada de valabilitate a garan de valabilitate a garanŃŃiei poate fi cel mult egaliei poate fi cel mult egalăă
cu durata creditului, plus o perioadcu durata creditului, plus o perioadăă de pân de pânăă la 60 zile la 60 zile
calendaristice;calendaristice;

•• SSe reduce pro-rata pe me reduce pro-rata pe măăsura îndeplinirii obligasura îndeplinirii obliga ŃŃiiloriilor
clientului.clientului.



• Nu se află în dificultate financiară;

• Nu figurează cu sume restante la CRB;

• Nu înregistrează datorii restante către bugetul general
consolidat al statului, al căror mod de plată nu a fost
reglementat;

• Nu s-a instituit procedura judiciară a insolvenŃei;

• Prezintă băncii garanŃii colaterale de min. 20% din valoarea
creditului şi a dobânzii;

• Nu se află în litigiu cu MFP, inclusiv ANAF, AVAS.

CRITERIILE DE ELIGIBILITATECRITERIILE DE ELIGIBILITATE



COORDONATELE ANALIZEICOORDONATELE ANALIZEI

• situaŃia economico-financiară a clientului;

• contractul de credit/oferta fermă de creditare;

• proiectul: studiul de fezabilitate, planul de
afaceri etc.;

• riscurile asociate;

• alte elemente relevante pentru acordarea
garanŃiei.



FFFFFFFFLUXUL OPERALUXUL OPERALUXUL OPERALUXUL OPERALUXUL OPERALUXUL OPERALUXUL OPERALUXUL OPERAłłłłłłłłIONALIONALIONALIONALIONALIONALIONALIONAL
pentrupentrupentrupentrupentrupentrupentrupentru

obobŃŃinerea garaninerea garanŃŃiei Fonduluiiei Fondului

Clientul solicită
Băncii

comerciale
acordarea
creditului

BANCĂ
COMERCIAL Ă

ConvenŃie
    de lucru

FGCR IFN
SA

AnalizeazAnalizeaz ăă
solicitareasolicitarea

de de garantaregarantare
(7 – 15 (7 – 15 zilezile
lucrlucr ăătoaretoare ))

RespingeRespinge
garangaran ŃŃiaia

ComunicComunic ăă
bbăănciincii

ÎÎncheiereancheierea
contractuluicontractului  de de

creditcredit

AprobAprob ăă  creditulcreditul , sub, sub
rezervarezerva  ob ob ŃŃineriiinerii
garangaran ŃŃieiiei  FGCR FGCR

AnalizeazAnalizeaz ăă  documentadocumenta ŃŃiaia de credit de credit
((bonitateabonitatea   clientuluiclientului , , eficieneficien ŃŃaa

afaceriiafacerii , , garangaran ŃŃiileiile   clientuluiclientului  etc.) etc.)
SolicitSolicit ăă

garangaran ŃŃiaia din din
parteapartea  FGCR FGCR AprobAprob ăă

garangaran ŃŃiaia

ÎÎncheiencheie   contractulcontractul  de  de garangaran --
tare cu tare cu bancabanca   comercialcomercial ăă  şşi i îîii
transmitetransmite   procuraprocura   îîn n bazabaza c căă--
reiareia   aceasta aceasta constituieconstituie   garangaran --
ŃŃiileiile   atâtatât   îîn n favoareafavoarea   BBăăncii câtncii cât

şşi a i a FonduluiFondului



ÎÎ MPMPĂĂRRłłIREA RISCURILORIREA RISCURILOR
• Banca va acorda creditul numai dup ă constituirea celor-

lalte garan Ńii colaterale (cel pu Ńin 20%);
• Banca va notifica Fondul cu privire la orice evenim ent

care ar putea avea ca rezultat producerea riscului de cre-
dit, precum şi cu privire la apari Ńia unei informa Ńii sau cir-
cumstan Ńe care ar putea influen Ńa raporturile contractuale
dintre Banc ă şi client;

• Banca se oblig ă solidar cu clientul la plata comisioanelor;
• Banca va introduce în contractul de credit şi în contractele

accesorii, clauze cu privire la calitatea Fondului de co-cre-
ditor, cu rang egal, propor Ńional cu procentul de garan-
tare;



SUPORTAREA PIERDERILORSUPORTAREA PIERDERILOR

•• PierderilePierderile  survenitesurvenite ca  ca urmareurmare a  a produceriiproducerii   riscuriscu--
luilui  de credit se  de credit se suportsuportăă  proporpropor ŃŃional, conformional, conform
procentuluiprocentului de  de riscrisc  asumatasumat de Banc de Bancăă  şşi Fond.i Fond.

•• DupDupăă  plataplata  de cde căătre Fond a tre Fond a valoriivalorii  de  de executareexecutare a a
garangaranŃŃieiiei, , sumelesumele  rezultaterezultate dup dupăă  executarea/valoexecutarea/valo--
rificarearificarea  de c de căătretre Banc Bancăă a  a garangaranŃŃiiloriilor   constituiteconstituite
de cde căătretre  îîmprumutatmprumutat ,, din care se  din care se deducdeduc  dobdobăănzinzi,,
comisioanecomisioane  şşi i cheltuielicheltuieli de  de executareexecutare,,  vorvor  diminuadiminua,,
proporpropor ŃŃional cu ional cu procentulprocentul de  de garantaregarantare, , sumasuma
platitplatit ăă de Fond  de Fond lala  soldulsoldul  credituluicreditului ..



Avantaje
privind utilizarea garan Ńiilor Fondului

Pentru beneficiariPentru beneficiari Pentru bancPentru banc ăă

•• eliminarea principalei cauze de eliminarea principalei cauze de
respingere a cererii de credit (lipsarespingere a cererii de credit (lipsa
garangaranŃŃiilor) prin utilizarea garaniilor) prin utilizarea garanŃŃieiiei
Fondului, în completarea garanFondului, în completarea garanŃŃiiloriilor
proprii;proprii;
•• diminuarea incertitudinii acord diminuarea incertitudinii acordăăriirii
creditului/scrisorii de garancreditului/scrisorii de garanŃŃie;ie;
•• diminuarea costurilor adi diminuarea costurilor adiŃŃionaleionale
creditului/scrisorii de garancreditului/scrisorii de garanŃŃie prinie prin
reducerea/eliminarea costurilorreducerea/eliminarea costurilor
aferente garanaferente garanŃŃiilor imobiliare;iilor imobiliare;
•• optimizare, flexibilitate mai mare a optimizare, flexibilitate mai mare a
finanfinanŃăŃărilor solicitate brilor solicitate băăncilor, fncilor, făărrăă a a
prezenta garanprezenta garanŃŃii proprii suplimentare;ii proprii suplimentare;

•• economie de timp de min. 7 zile fa economie de timp de min. 7 zile faŃăŃă
de utilizarea garande utilizarea garanŃŃiilor ipotecare.iilor ipotecare.

•• împ împăărrŃŃirea riscului de credit asumat,irea riscului de credit asumat,
prin preluarea riscului de credit de prin preluarea riscului de credit de ccăă--
tretre FGCR, prin garan FGCR, prin garanŃŃia irevocabilia irevocabilăă  şşii
necondinecondiŃŃionationatăă, care este cea mai , care este cea mai li-li-
chidchidăă garan garanŃŃie. Garanie. GaranŃŃia este plia este plăătibiltibilăă
în 15 zile de la iniîn 15 zile de la iniŃŃierea procedurii ierea procedurii judi-judi-
ciareciare de c de căătre banctre bancăă, fa, faŃăŃă de min. 2 de min. 2
ani, durata de executare a unei ipoteci;ani, durata de executare a unei ipoteci;
•• garan garanŃŃiile Fondului sunt exprese, iile Fondului sunt exprese, ire-ire-
vocabilevocabile  şşi necondii necondiŃŃionate;ionate;
•• cre creşşterea volumului creditelor terea volumului creditelor acor-acor-
datedate clien clienŃŃii solvabili dar cu garanii solvabili dar cu garanŃŃiiii
proprii insuficiente;proprii insuficiente;

•• majorarea volumului creditelor deja majorarea volumului creditelor deja
acordate unui client solvabil, facordate unui client solvabil, făărrăă a i se a i se
solicita garansolicita garanŃŃii materiale suplimentareii materiale suplimentare
în cazul liniilor de creditîn cazul liniilor de credit



InstituInstituŃŃiile de credit cu care FGCR IFN SA areiile de credit cu care FGCR IFN SA are
încheiateîncheiate

ConvenConvenŃŃii de lucruii de lucru

1. BANCA COMERCIAL1. BANCA COMERCIALĂĂ ROM ROMÂÂNNĂĂ SA   SA  
2. BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE    2. BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE    
3. RAIFFEISEN BANK   3. RAIFFEISEN BANK   
4. CEC BANK SA   4. CEC BANK SA   
5. ROMANIAN INTERNATIONAL BANK SA  5. ROMANIAN INTERNATIONAL BANK SA  
6. BANCA TRANSILVANIA SA  6. BANCA TRANSILVANIA SA  
7. ATE BANK ROM7. ATE BANK ROM ÂÂNIANIA
8. 8. PPROCREDITROCREDIT BANK BANK SA SA
9. EXIMBANK9. EXIMBANK  SA SA
10.BANCA ROMÂNEASC10.BANCA ROMÂNEASCĂĂ SA SA
11.11. VVOLKSBANKOLKSBANK
12.MKB ROMEXTERRA BANK SA12.MKB ROMEXTERRA BANK SA
1133.P.P IRAEUSIRAEUS B B ANKANK
14.MILLEN14.MILLEN NNIUM BANKIUM BANK
15.C.R. FINRENZE BANK15.C.R. FINRENZE BANK
16.Banca 16.Banca CarpaticaCarpatica  SA SA
17.OTP BANK SA17.OTP BANK SA


