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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
Nr. 2.479 din 1 septembrie 2011

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI
ȘI MEDIULUI DE AFACERI
Nr. 3.525 din 1 septembrie 2011

ORDIN
pentru aprobarea Convenției de implementare prevăzute la art. 9 alin. (1) din Ordonanța de urgență
a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi
mici și mijlocii, a Convenției de lucru prevăzute la art. 11 alin. (1) din Normele metodologice
de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului
Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici și mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului
nr. 682/2011, a contractului de garantare, a contractului de fideiusiune, a contractului de garanție
reală mobiliară, precum și a înscrisului prevăzut la art. 12 alin. (7) din Ordonanța de urgență
a Guvernului nr. 60/2011*)
În conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici și mijlocii, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 682/2011,
în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor
Publice, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea
și funcționarea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul finanțelor publice și ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri emit următorul ordin:
Art. 1. — Se aprobă Convenția de implementare dintre
Ministerul Finanțelor Publice și Fondul Național de Garantare a
Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii — S.A. — IFN
prevăzută la art. 9 alin. (1) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail
Kogălniceanu pentru întreprinderi mici și mijlocii, al cărei model
este prevăzut în anexa nr. 1.
Art. 2. — Se aprobă Convenția de lucru dintre Fondul
Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și
Mijlocii — S.A. — IFN și instituțiile de credit finanțatoare
prevăzută la art. 11 alin. (1) din Normele metodologice de
aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2011
privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru
întreprinderi mici și mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului
nr. 682/2011, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2.
Art. 3. — Se aprobă Contractul de garantare dintre
beneficiarul programului, instituția de credit finanțatoare și
Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile
Mici și Mijlocii — S.A. — IFN, al cărui model este prevăzut în
anexa nr. 3.

Art. 4. — Se aprobă Contractul de fideiusiune dintre statul
român, prin Ministerul Finanțelor Publice, reprezentat de Fondul
Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și
Mijlocii — S.A. — IFN, și beneficiarul programului, al cărui model
este prevăzut în anexa nr. 4.
Art. 5. — Se aprobă Contractul de garanție reală mobiliară
privind constituirea gajului prevăzut la art. 9 alin. (2) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2011 dintre statul
român, prin Ministerul Finanțelor Publice, reprezentat de Fondul
Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și
Mijlocii — S.A. — IFN, beneficiarul programului și instituția de
credit finanțatoare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5.
Art. 6. — Se aprobă înscrisul prevăzut la art. 12 alin. (7) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2011, al cărui model
este prevăzut în anexa nr. 6.
Art. 7. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
Art. 8. — Anexele nr. 1—6 fac parte integrantă din prezentul
ordin.

Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu

Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri,
Ion Ariton

*) Ordinul nr. 2.479/3.525/2011 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 629 din 2 septembrie 2011 și este reprodus și în
acest număr bis.
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Anexa nr.1
ConvenĠie
privind implementarea Programului Mihail Kogălniceanu
pentru întreprinderile mici úi mijlocii
Încheiată în temeiul art. 9 alin.(1) din OrdonanĠa de urgenĠă a Guvernului nr.
60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi
mici úi mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 460 din 30
iunie 2011, úi al art. 29 alin. (1) din Norma metodologică de aplicare a OrdonanĠei
de urgenĠă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail
Kogălniceanu pentru întreprinderi mici úi mijlocii, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 682/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
489 din 08 iulie 2011, între:
Ministerul FinanĠelor Publice, autoritate a administraĠiei publice centrale, cu
sediul în municipiul Bucureúti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, reprezentat de
..............................., în calitate de ......................................, denumit în continuare
MFP,
úi
Fondul NaĠional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici úi Mijlocii
- S.A. - IFN, cu sediul social în municipiul Bucureúti, str. ùtefan Iulian nr. 38,
sectorul 1, înmatriculat în registrul comerĠului sub nr. J40/10581/2001, cod unic
de înregistrare 14367083, înregistrat în Registrul general al IFN sub nr. RG-PJR41-110174 úi în Registrul special al IFN sub nr. RS-PJR-41-110030, reprezentat
de .................., în calitate de ........................, úi de ........................, în calitate de
.................., denumit în continuare FNGCIMM.
CAPITOLUL I
Obiectul convenĠiei
Art. 1 Prezenta convenĠie reglementează termenii úi condiĠiile mandatului acordat
FNGCIMM de către MFP, cât úi drepturile úi obligaĠiile părĠilor privind acordarea,
monitorizarea, raportarea úi executarea garanĠiilor rezultate din aplicarea
Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderile mici úi mijlocii, denumit
în continuare Programul M.Kogălniceanu.
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Art.2 (1) Programul M. Kogălniceanu este un program multianual pe perioada
2011-2013 de încurajare úi de stimulare a dezvoltării I.M.M.-urilor, care are ca
obiectiv acordarea de facilităĠi de subvenĠionare parĠială a dobânzilor úi, după caz,
de garantare de către stat a creditele acordate întreprinderilor mici úi mijlocii de
către instituĠiile de credit.
(2) FacilităĠile care se acordă în cadrul Programului M.Kogălniceanu, constau în
acordarea unei linii de credit, în valoare maximă de 125.000 lei/I.M.M./an, cu
dobândă parĠial subvenĠionată úi, după caz, garantarea creditului de către stat,
având ca scop sprijinirea accesului I.M.M.-urilor la obĠinerea de finanĠări în
vederea suplinirii nevoilor de lichiditate pe termen de un an pentru desfăúurarea
activităĠii, cu posibilitatea de prelungire, fără a depăúi durata programului.
(3) Perioada de rambursare a creditelor cu dobândă subvenĠionată úi, după caz, cu
garanĠie de stat este de maximum un an de la data acordării liniei de credit. Linia
de credit se poate prelungi pe o perioadă de maximum 1 an de la data scadenĠei,
fără a depăúi perioada de implementare a Programului M. Kogălniceanu.
Art. 3 (1) Potrivit prevederilor art.4 alin.(1), coroborate cu cele ale art. 9 alin.(1)
din OUG nr.60/2011, prin prezenta convenĠie, FNGCIMM este mandatat să
garanteze în numele úi în contul statului, creditele acordate de către instituĠiile de
credit I.M.M.-urilor definite la art. 2 din Legea nr. 346/2004, cu modificările úi
completările ulterioare, eligibile în cadrul Programului M.Kogălniceanu, care
respectă condiĠiile Programului M.Kogălniceanu úi care se încadrează în normele úi
procedurile interne ale instituĠiilor de credit.
(2) Valoarea garanĠiei poate fi de maximum 80%, dar nu mai mult de 100.000 lei
din valoarea creditului. Dobânzile, comisioanele úi orice alte costuri generate de
participarea la program nu sunt incluse în valoarea garanĠiei. GaranĠia în numele úi
în contul statului se acordă numai în situaĠia în care beneficiarul programului nu
dispune de garanĠii suficiente pentru accesarea liniei de credit.
(3) Potrivit art.4 alin.(2) din OUG 60/2011, în exercitarea atribuĠiilor delegate
potrivit prezentei convenĠii, F.N.G.C.I.M.M. este autorizat de MFP să mandateze
filialele sale în scopul derulării programului.
Art. 4 (1) Sursa de plată a garanĠiilor acordate de către F.N.G.C.I.M.M. în numele
úi în contul statului pentru creditele obĠinute de I.M.M.-urile eligibile în cadrul
programului este Fondul de risc pentru Programul Mihail Kogălniceanu pentru
întreprinderi mici úi mijlocii.
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(2) Plafonul anual al garanĠiilor ce pot fi acordate în condiĠiile programului pe
perioada de implementare 2011-2013 se stabileúte de către Ministerul FinanĠelor
Publice úi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
(3) Plafonul garanĠiilor ce pot fi acordate în anul 2011 este de 400.000 mii lei.
(4) De la data epuizării bugetului anual alocat pentru subvenĠia de dobândă nu se
mai acordă garanĠii în cadrul Programului M.Kogălniceanu pentru noi beneficiari.
CAPITOLUL II
ConĠinutul mandatului
Art. 5 MFP, în calitate de reprezentant al statului, are următoarele obligaĠii:
a) să propună Guvernului plafonul anual al garanĠiilor care pot fi emise conform
Programului M.Kogălniceanu;
b) în baza deciziei de aprobare a cererii de plată, transmisă de FNGCIMM
conform Cap. IV al prezentei convenĠii, să efectueze plata valorii de executare
a garanĠiei din fondul de risc constituit conform art. 8 din OrdonanĠa de
urgenĠă a Guvernului nr. 60/2011, în contul unic al instituĠiilor de credit
finanĠatoare;
c) să transmită F.N.G.C.I.M.M. dovada efectuării plăĠii valorii de executare a
garanĠiei, în termen de 5 zile lucrătoare de la data plăĠii;
d) să transmită FNGCIMM úi finanĠatorului eventuale clarificări necesare pentru
executarea operaĠiunilor ce decurg din mandatul primit;
e) să stabilească anual, prin ordin al ministrului finanĠelor publice, nivelul primei
de garantare datorate de beneficiarul programului, constituită din comisionul
de risc cuvenit Ministerului FinanĠelor Publice úi din comisionul de
administrare cuvenit F.N.G.C.I.M.M.
Art. 6 FNGCIMM, în calitate de mandatar, are următoarele obligaĠii:
a) Să publice pe pagina oficială de web a FNGCIMM lista cu instituĠiile de
credit partenere care au fost selectate de către A.I.P.P.I.M.M în vederea
acordării liniilor de credit pentru beneficiarii eligibili, în condiĠiile
programului M.Kogălniceanu;
b) Să analizeze solicitările de Garantare formulate de instituĠiile de credit
finanĠatoare după aprobarea liniei de credit de către structurile sale
competente,în conformitate cu termenii úi condiĠiile prevăzute în convenĠiile
de lucru încheiate cu instituĠiile de credit finanĠatoare;
c) Să verifice îndeplinirea criteriilor de eligibilitate prevăzute prin dispoziĠiile
OrdonanĠei de urgenĠă a Guvernului nr. 60/2011 úi ale normelor metodologice
de aplicare a acesteia pe baza informaĠiilor furnizate de instituĠia de credit
finanĠatoare úi a analizei situaĠiei economico-financiare a solicitantului,
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efectuată în conformitate cu normele proprii;Să notifice instituĠia de credit cu
privire la aprobarea/respingerea solicitării de acordare a garanĠiei úi să îi
comunice, valoarea comisionului de administrare:
d) Să încheie, în calitate de mandatar al statului român, contracte de fideiusiune
cu cel puĠin unul dintre administratorii, acĠionarii sau asociaĠii beneficiarului
programului, precum úi întreprinzătorul persoană fizică ce desfăúoară activităĠi
economice în mod independent, autorizată potrivit legii, după caz, în calitate
de fideiusor;
e) Să semneze úi să transmită instituĠiei de credit finanĠatoare cele 3 exemplare
ale contractului de garantare, cele 2 exemplare ale contractului/contractelor de
fideiusiune úi cele 3 exemplare ale contractului de garanĠie reală mobiliară
privind constituirea gajului prevăzut la art. 9 alin. (2) din OrdonanĠa de urgenĠă
a Guvernului nr. 60/2011 în cazul în care constată că sunt îndeplinite
condiĠiile de acordare;
f) Să comunice A.I.P.P.I.M.M, în calitate de autoritate de implementare, datele
úi elementele necesare pentru evaluarea anulă a condiĠiilor de acordare a
garanĠiilor în cadrul mecanismului de garantare, în raport de riscurile generate
de operaĠiune;
g) Să organizeze evidenĠa proprie a contractelor de garantare, a contractelor de
fideiusiune, precum úi a contractelor de garanĠie reală mobiliară primite lunar
de lafinanĠatori;
h) Să monitorizeze garanĠiile acordate în cadrul Programului M.Kogălniceanu,
prin urmărirea periodică a stadiului derulării creditului garantat, pe baza
situaĠiilor furnizate de către instituĠia de credit finanĠatoare;
i) Să transmită MFP în fiecare zi de luni a săptămânii următoare, prin intermediul
poútei electronice, situaĠia înútiinĠărilor de aprobare a garanĠiilor emise în
cursul săptămânii precedente;
j) Să aprobe plata garanĠiei numai în condiĠiile expres prevăzute în normele
metodologice de implementare a OUG nr.60/2011, în convenĠiile de lucru
încheiate cu instituĠiile de credit finanĠatoare úi în contractele de garantare
încheiate cu finanĠatorii úi beneficiarii;
k) Să comunice MFP deciziile de aprobare/respingere a cererilor de plată, cel mai
târziu în ziua lucrătoare imediat următoare adoptării;
l) Să restituie instituĠiei de credit finanĠatoare cererea de plată úi documentele
care o însoĠesc, în cazul în care acestea au fost transmise înainte ca beneficiarul
să înregistreze cel puĠin 30 de zile de restanĠă la plata principalului;
m) Să întocmească înscrisul prin care se individualizează creanĠa bugetară
rezultată prin plată, precum úi data scadenĠei acesteia úi să îl transmită
debitorului - beneficiar al finanĠării garantate, prin poútă, cu scrisoare
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recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la
data primirii dovezii efectuării plăĠii din partea MFP;
n) Să înainteze organelor fiscale competente ale AgenĠiei NaĠionale de
Administrare Fiscală, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii
privind efectuarea procedurii de transmitere, în vederea recuperării creanĠelor
bugetare rezultate din plata garanĠiilor acordate în cadrul Programului
M.Kogălniceanu, urmatoarele documente: - inscrisul prevăzut la litera m),
împreună cu dovada efectuării procedurii de transmitere către debitorul beneficiar al finanĠării garantate, însoĠite de contractul de garantare în original,
contractul/contractele de fideiusiune în original însoĠit de copia documentului
de identitate al fideiusorului, úi contractul de garanĠie reală mobiliară însoĠit de
copia avizului de înscriere a contractului de garanĠie reală mobiliară în Arhiva
Electronică de GaranĠii Reale;
o) Să transmită MFP rapoartele prevăzute în cap. III al prezentei convenĠii, la
termenele stabilite în art.7 alin.(2);
p) Să îndeplinească orice alte atribuĠii care îi revin în calitate de mandatar,
necesare bunei desfăúurări a Programului M. Kogălniceanu, solicitate de MFP.
CAPITOLUL III
Raportări
Art. 7 (1) Pe parcursul derulării prezentei convenĠii, FNGCIMM va transmite MFP
următoarele raportări:
a) situaĠia utilizării plafonului de garantare (Anexa nr. 1 la prezenta convenĠie);
b) SituaĠia garanĠiilor acordate de către FNGCIMM în numele úi în contul
statului (Anexa nr.2 la prezenta convenĠie);
c) ScadenĠarul estimativ al rambursărilor de capital (Anexa nr.3 la prezenta
convenĠie);
d) SituaĠia rambursărilor de capital efectuate în contul liniilor de credit garantate
de către FNGCIMM în numele úi în contul statului (Anexa nr.4 la prezenta
convenĠie).
(2) Anexele nr. 1-4 se transmit lunar, până în penultima zi lucrătoare a lunii
curente pentru luna precedentă.
Art. 8 (1) AgenĠia NaĠională de Administrare Fiscală raportează direcĠiei de
specialitate din cadrul MFP situaĠia stingerii creanĠelor bugetare datorate de
beneficiarii Programului M. Kogălniceanu.
(2) Transmiterea raportării prevăzute la alin. (1) se efectuează trimestrial, până în a
15-a zi calendaristică a lunii următoare încheierii trimestrului.
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CAPITOLUL IV
Plata garanĠiei
Art. 9 Cererea de plată se aprobă de către FNGCIMM conform prevederilor art.
24 alin.(2) din Normele metodologice de implementare a Programului Mihail
Kogălniceanu pentru întreprinderile mici úi mijlocii, aprobate prin H.G.
nr.682/2011.
Art.10 (1) FNGCIMM transmite MFP deciziile de aprobare a cererilor de plată
pentru fiecare garanĠie, în termen de maximum 10 zile calendaristice de la primirea
cererii de plată de la finanĠator, vizate cu "bun de plată.
(2)Decizia astfel cum a fost menĠionată la alin. (1) reprezintă documentul
justificativ pe baza căruia MFP efectuează plata către finanĠator a valorii de
executare a garanĠiei, în termen de 15 zile calendaristice de la primirea de către
FNGCIMM a cererii de plată, fără însă a se depăúi 90 de zile calendaristice de
restanĠă a beneficiarului la plata principalului. .
(3) Plata garanĠiei se face de către M.F.P. din fondul de risc constituit conform art.
8 din OrdonanĠa de urgenĠă a Guvernului nr. 60/2011, într-un cont unic al
instituĠiei de credit finanĠatoare.
(4) Comunicările prevăzute la alin. (1) se adresează DirecĠiei generale de trezorerie
úi datorie publică din cadrul MFP úi se fac prin curier la sediul MFP.
Art.11 (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data efectuării plăĠii valorii de
executare a garanĠiei, MFP transmite FNGCIMM, dovada efectuării plăĠii din care
rezultă suma platită úi data efectuării plăĠii.
(2) Utilizând formularul prevăzut în Anexa nr.5 la prezenta convenĠie, FNGCIMM
întocmeúte un înscris, act premergător procedurii de executare silită, prin care se
individualizează creanĠa rezultată prin plată.
(3) În termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuarii platii,
din partea MFP, FNGCIMM transmite înscrisul debitorului beneficiar al finanĠării
garantate, prin poútă cu scrisoare recomandată, cu confirmare de primire.
(4) Înscrisul, împreună cu dovada efectuării procedurii de transmitere către debitor
beneficiar al finanĠării garantate, însoĠit de contractul de garantare în original,
contractul/contractele de fideiusiune în original, copia documentului de identitate
al fideiusorului úi contractul de garanĠie reală mobiliară însoĠit de copia avizului de
înscriere a contractului de garanĠie reală mobiliară în Arhiva Electronică de
GaranĠii Reale, se inainteaza in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii
dovezii privind efectuarea procedurii de transmitere, organelor fiscale competente
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ale AgenĠiei NaĠionale de Administrare Fiscală in vederea recuperarii, in conditiile
legii.;
(5) Contractele de garantare constituie titluri executorii.
(6) Contractele de fideiusiune sunt titluri executorii úi au valoare de înscrisuri
autentice.
(7) Recuperarea creanĠelor bugetare rezultate din plata garanĠiilor acordate în
cadrul Programului M. Kogălniceanu se face de către AgenĠia NaĠională de
Administrare Fiscală conform dispoziĠiilor OrdonanĠei Guvernului nr. 92/2003,
republicată, cu modificările úi completările ulterioare.
(8) Pentru sumele rezultate din executarea garanĠiilor, plătite de MFP, beneficiarul
datorează dobânzi úi penalităĠi de întârziere conform dispoziĠiilor OrdonanĠei
Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările úi completările ulterioare,
începând cu ziua următoare datei plăĠii sumei rezultate din executarea garanĠiei úi
până la data stingerii inclusiv.
(9) GaranĠiile reale úi persoanale prevăzute la art. 9 alin.(2) úi 10 din OUG
nr.60/2011 se execută de către AgenĠia NaĠională de Administrare Fiscală conform
dispoziĠiilor OrdonanĠei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările úi
completările ulterioare.
(10) Sumele recuperate ca urmare a punerii în executare a contractului de garantare
úi, respectiv, a contractului/contractelor de fideiusiune de către AgenĠia NaĠională
de Administrare Fiscală, precum úi cele recuperate ca urmare a punerii în executare
a contractului de gaj fără deposedare prevăzut la art. 9 se fac venit la fondul de
risc.
CAPITOLUL V
ConfidenĠialitate
Art. 13 (1) PărĠile sunt obligate să păstreze confidenĠialitatea asupra tuturor
faptelor, datelor úi informaĠiilor referitoare la activitatea desfăúurată, precum úi
asupra oricărui fapt, dată sau informaĠie, aflate la dispoziĠia lor, care privesc
persoana, proprietatea, activitatea, afacerea, relaĠiile personale sau de afaceri ale
beneficiarilor finanĠărilor garantate ori informaĠii referitoare la contractele
încheiate cu clienĠii sau serviciile prestate pentru aceútia, cu asigurarea liberului
acces la informaĠiile de interes public conform prevederilor Legii nr. 544/2001
privind liberul acces la informaĠiile de interes public, cu modificările úi
completările ulterioare.
(2) În înĠelesul prezentului articol, se consideră client orice persoană fizică ce
beneficiază sau a beneficiat de serviciile directe sau indirecte ale părĠilor în
contextul derulării Programului de sprijin.
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Art. 14 Persoanele care participă, sub orice formă, la administrarea, conducerea
ori activitatea părĠilor au obligaĠia să păstreze confidenĠialitatea asupra oricărui
fapt, a oricăror date sau informaĠii de care au luat cunoútinĠă în cursul exercitării
atribuĠiilor lor în cadrul derulării Programului M. Kogălniceanu úi a executării
prezentei convenĠii, úi nu au dreptul de a le utiliza în folos personal sau în folosul
altuia, direct ori indirect. Această obligaĠie subzistă úi după încetarea activităĠii în
cadrul părĠilor semnatare ale prezentei convenĠii.
Art. 15 ObligaĠia de păstrare a confidenĠialităĠii, impusă de prevederile art. 13 úi
14, nu poate fi opusă unei autorităĠi care, potrivit legii, are dreptul de a solicita
accesul la astfel de informaĠii.
CAPITOLUL VI
Răspundere contractuală. JurisdicĠie
Art. 16 PărĠile răspund conform legii în cazul neîndeplinirii, îndeplinirii
necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaĠiilor ce le revin potrivit prezentei
convenĠii úi legislaĠiei corespunzătoare aplicabile acesteia, cu excepĠia cazurilor în
care nerespectarea se datorează forĠei majore, faptului celeilalte părĠi ori
îndeplinirii unei activităĠi impuse de lege.
Art. 17 FNGCIMM este direct răspunzător de acoperirea oricărui prejudiciu ce ar
putea deriva din neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a oricărei
obligaĠii din conĠinutul mandatului acordat de MFP.
Art. 18 Orice neînĠelegeri decurgând din interpretarea sau aplicarea prevederilor
prezentei convenĠii vor fi soluĠionate de părĠi pe cale amiabilă. În cazul în care nu
se va putea ajunge la un acord pe această cale, părĠile convin ca neînĠelegerile să
fie soluĠionate de instanĠele judecătoreúti competente.
CAPITOLUL VII
Alte clauze
Art. 19 Comunicările referitoare la prezenta convenĠie se vor face la adresele úi
către persoanele menĠionate în continuare:
MFP - DirecĠia generală de trezorerie úi datorie publică
- director general
Telefon/fax: 00 40 21 319 98 18
- director general adjunct - back office
Telefon: 004 0213 199 732; fax: 004 0213 111 608
FNGCIMM - DirecĠia sinteză, risc, strategie úi relaĠii instituĠionale
- director executiv
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Telefon: 00 40 21 310.18.74; fax: 00 40 21 310.18.57
Art. 20 Orice modificare sau revizuire a prezentei convenĠii se va face în scris, cu
acordul părĠilor úi cu respectarea legislaĠiei în vigoare.
Art. 21 Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta convenĠie.
Art. 22 (1) Prezenta convenĠie se completează cu prevederile din legislaĠia în
vigoare aplicabilă.
(2) Modificările úi completările legislaĠiei aplicabile Programului M.
Kogălniceanu, intervenite după data intrării în vigoare a prezentei convenĠii se
aplică în mod corespunzător.
Art. 23 (1) Prezenta convenĠie intră în vigoare la data semnării, rămâne în vigoare
pe toată perioada de valabilitate a garanĠiilor acordate în cadrul Programului M.
Kogălniceanu úi îúi încetează valabilitatea odată cu încetarea valabilităĠii
contractelor de garantare încheiate de FNGCIMM.
(2) Prezenta convenĠie a fost semnată de MFP la data de..............úi de FNGCIMM
la data de ..........., în 3 exemplare, fiecare având valoare de original úi constituind
împreună un singur act juridic, dintre care două exemplare pentru MFP úi unul
pentru FNGCIMM.
MFP

F.N.G.C.I.M.M. S.A.-I.F.N.
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Anexa nr. 1
la ConvenĠia de implementare prevăzută în Anexa nr. 1 la ordin

2
Banca 1

1

Nr.
contracte
în derulare
3
4

Plafon alocat

Valoarea
garanĠiilor
acordate
5

Formularul se raportează lunar úi se completează cu informaĠii cumulate pentru sfâúitul lunii de raportare.
InformaĠiile se raportează agregat la nivel de instituĠie finanĠatoare.
Totalul pe bănci úi totalul general se raportează în LEI, ca valoare exactă.

Mod de completare:

TOTAL GENERAL

…..

Denumirea
instituĠiei de credit

Nr
crt
6

-LEIPlafon neutilizat

UTILIZAREA PLAFONULUI DE GARANTARE LA DATA DE _________________

FNGCIMM IFN SA - PROGRAMUL MIHAIL KOGALNICEANU
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2
Banca 1
Banca 2

1

3

în luna de
raportare

cumulat de la
începutul
anului
4

Valoare garantată (in lei)

5

Obs.

Anexanr.2
laConvenԑiadeimplementareprevĉzutĉînAnexanr.1laordin

Se completează cu informaĠii din luna de raportare dar úi cumulat de la începutul anului până la sfâúitul lunii de
raportare.
InformaĠiile se raportează agregat la nivel de instituĠie de credit.

Prin acest formular se raportează valoarea garanĠiilor emise efectiv.

Mod de completare:

......
Total general

Denumirea instituĠiei de
credit finantatoare

Nr
crt.

SituaĠia garanĠiilor acordate de către FNGCIMM in numele si in contul
statului la data de .........................

FNGCIMMIFNSAͲPROGRAMULMIHAILKOGALNICEANU
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Anexa nr. 3
la convenĠia de implementare din anexa nr.1 la ordin

…..
Total general

Banca 2

2
Banca 1

Denumirea instituĠiei
de credit

5=3+4

Total
rambursari de
capital (in lei)

Pentru garanĠiile emise în luna de raportare prin acest formular se raportează rambursările de linii de
credit ce urmează a fi efectuate agregate pe instituĠii de credit, pentru fiecare an calendaristic din
perioada pentru care s-au acordat liniile de credit. De ex. pentru o anumita valoare a garantiilor
emise in luna de raportare se va preciza cat din aceasta valoare se ramburseaza in anul calendaristic
curent si cat in anul urmator, tanand cont ca perioada maxima pentru care se pot acorda liniile de
credit este de 1 an..

Mod de completare:

1

Nr. crt.

Rambursări de
Rambursări de
capital (inchideri de capital (inchideri de
linii de credit) în al
linii de credit) în
doilea an
primul an
calendaristic al
calendaristic al
contractelor de credit
contractelor de
(în lei)
credit (in lei)
3
4

ScadenĠarul estimativ al rambursărilor de capital
aferente împrumuturilor garantate de către FNGCIMM în numele úi în contul statului la data de
..…………………………

FNGCIMMIFNSAͲMIHAILKOG LNICEANU
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Anexanr.4

Prin acest formular se raportează rambursările de capital (inchiderile de linii de credit)
efectuate în luna de raportare în contul garanĠiilor emise, agregat pe instituĠii
finanĠatoare.

.....
Total general

Banca 2

2
Banca 1

în lei
3

Rambursări de capital (închideri
Denumire instituĠie de credit finanĠatoare de linii de credit) efectuate în
luna de raportare

Mod de completare:

1

Nr
crt.

Rambursările de capital efectuate în contul liniilor de credit garantate de către
FNGCIMM în numele úi în contul statului la data de …………………………..

FNGCIMMIFNSAͲPROGRAMULMIHAILKOG LNICEANU
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Anexa nr. 2
CONVENğIE DE LUCRU
- Programul Mihail KogalniceanuÎncheiată între următoarele părĠi:
FINANTATORUL ............................ cu sediul social în .......................................... , telefon/fax
............................., cod unic de înregistrare.................... , înregistrat în Registrul ComerĠului sub nr.
........... úi în Registrul Bancar sub nr. ………………… reprezentată de ..............................., în
calitate de ...................... úi de ......................., în calitate ...................., denumită în continuare
„FinanĠator”
úi
FONDUL
NAğIONAL
DE
GARANTARE
A
CREDITELOR
PENTRU
ÎNTREPRINDERILE MICI ùI MIJLOCII S.A. - IFN, cu sediul social în Bucureúti, Str. ùtefan
Iulian nr. 38, sector 1, înregistrat în Registrul ComerĠului sub nr. J 40 /10581/2001, cod unic de
înregistrare 14367083, înregistrat în Registrul general al IFN sub nr. RG-PJR-41-110174 úi în
Registrul special al IFN sub nr. RS-PJR-41-110030, reprezentat de ____________în calitate de
Preúedinte-Director General úi de ____________în calitate de Director Coordonator, denumit în
continuare „F.N.G.C.I.M.M.”
În scopul derulării Programului Mihail Kogălniceanu pentru I.M.M.-uri, denumit în continuare
Programul, părĠile convin încheierea prezentei convenĠii de lucru în condiĠiile prevăzute în
continuare.
CAP. 1.
DEFINIğII
Art. 1.1. Termenii folosiĠi în prezenta convenĠie de lucru au următoarele semnificaĠii:
(1) Beneficiarul programului - operatorul economic care se încadrează în categoria I.M.M. în
condiĠiile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinĠării úi dezvoltării întreprinderilor mici úi
mijlocii, cu modificările úi completările ulterioare, úi care respectă condiĠiile prevăzute de
OrdonanĠa de urgenĠă nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru
întreprinderi mici úi mijlocii úi de normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr.60/2011,
aprobate prin H.G. nr.682/2011;
(2) Contract de garantare - contractul încheiat între beneficiarul programului, instituĠia de credit
finanĠatoare úi Fondul NaĠional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici úi Mijlocii
- S.A. - IFN, prin care statul, prin Ministerul FinanĠelor Publice – F.N.G.C.I.M.M., se obligă să
garanteze creditul acordat de instituĠia de credit finanĠatoare úi beneficiarul îúi asumă obligaĠia
să ramburseze statului sumele datorate ca urmare a executării garanĠiei de către instituĠia de
credit finanĠatoare;
(3) Garant – statul român, prin Ministerul FinanĠelor Publice – F.N.G.C.I.M.M.;
(4) Procent garantat - partea din credit care este acoperită de garanĠia de stat, exprimată în valoare
procentuală. Procentul garantat poate fi de maximum 80% din valoarea creditului;
(5) Valoarea garanĠiei - valoarea menĠionată în contractul de garantare, al cărei nivel poate fi de
maximum 80%, dar nu mai mult de 100.000 lei din valoarea creditului. Dobânzile, comisioanele
úi orice alte costuri generate de participarea la program nu sunt incluse în valoarea garanĠiei;
(6) Riscul de credit - neplata parĠială sau integrală a creditului úi/ori a dobânzilor aferente
contractului de credit de către beneficiarul programului;
(7) Valoarea de executare a garanĠiei - suma rezultată din aplicarea procentului garantat la soldul
restant al creditului, sumă care urmează a fi plătită instituĠiei de credit finanĠatoare de către
Ministerul FinanĠelor Publice în cazul producerii riscului de credit;
(8) Primă de garantare - suma datorată de beneficiarul programului constituită din comisionul de
risc cuvenit Ministerului FinanĠelor Publice úi din comisionul de administrare cuvenit
FNGCIMM, al cărei nivel se stabileúte anual prin ordin al ministrului finanĠelor publice;
1
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(9) Comision de risc - suma datorată de beneficiarul Programului destinată acoperirii riscului de
garantare úi finanĠării anuale a capitalului necesar Programului;
(10)Comision de administrare - suma datorată de beneficiarul Programului care acoperă costurile
de evaluare, acordare úi administrare a garanĠiilor acordate de F.N.G.C.I.M.M.
CAP. 2.
OBIECTUL CONVENğIEI DE LUCRU
Art. 2.1. Obiectul prezentei convenĠii de lucru îl constituie garantarea de către F.N.G.C.I.M.M., în
mod expres, irevocabil úi necondiĠionat, a obligaĠiilor de rambursare a creditelor acordate de
FinanĠator beneficiarilor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute la Cap. 3 din prezenta
convenĠie, în condiĠiile Programului multianual, pe perioada 2011-2013.
Art. 2.2. Valoarea unei garanĠii individuale este de maximum 100.000 lei. úi este aferentă unei/unor
linii de credit, în valoare maximă de 125.000 lei/I.M.M./an.
Art. 2.3. (1) GaranĠia intră în vigoare la data semnării contractului de garantare, sub condiĠia plăĠii
comisionului de risc úi este valabilă pe durata finanĠării (maxim 12 luni, cu posibilitatea prelungirii
pe aceeaúi perioadă, în interiorul perioadei de derulare a programului), plus încă 75 de zile
calendaristice, calculate de la data scadenĠei principalului liniei de credit acordate în cadrul
Programului.
(2) Obligatia plăĠii primei de garantare îi revine beneficiarului finanĠării garantate, iar obligaĠia
virării comisionului de administrare datorat FNGCIMM, precum úi a calcularii úi verificării plăĠii
comisionului de risc datorat de beneficiar îi revin FinanĠatorului.
(3) În cazul în care FinanĠatorul nu achită comisionul de administrare datorat FNGCIMM până cel
mai târziu în data de 15 a lunii următoare celei în care inútiinĠarea de aprobare a garanĠiei a fost
comunicată de către F.N.G.C.I.M.M. valabilitatea aprobării garanĠiei încetează de drept úi în mod
automat după expirarea acestui termen.
(4) Contractele care nu au fost returnate de finanĠator prin procesul verbal de predare/primire
aferent lunii calendaristice următoare celei în care trebuia efectuată predarea/primirea în
conformitate cu prevederile art.16 alin.(4) din normele metodologice de aplicare a OUG
nr.60/2011, aprobate prin H.G. nr.682/2011se anulează, iar valabilitatea aprobării garanĠiei
încetează de drept úi în mod automat după expirarea acestui termen.
Art.2.4. (1) În temeiul mandatului special legal, acordat conform prevederilor art.14 din normele
metodologice aprobate prin H.G. nr.682/2011, FinanĠatorul, prin reprezentanĠii săi, va efectua
formalităĠile de înscriere/radiere în/din Arhiva Electronică de GaranĠii Reale Mobiliare a garanĠiei
reale mobiliare - gaj fără deposedare asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor curente
deschise de beneficiarul Programului la instituĠia de credit finanĠatoare, valabilă până la stingerea
creanĠelor datorate de acesta în baza contractului de garantare, în limita liniei de credit contractate,
constituită conform prevederilor Titlului VI din Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru
accelerarea reformei economice, cu modificările ulterioare, în favoarea statului român, reprezentat
de Ministerul FinanĠelor Publice.
(2) GaranĠia reală mobiliară se va constitui úi înscrie concomitent, úi va avea acelaúi acelaúi rang,
atât în favoarea statului român, cât úi în favoarea finanĠatorului, úi va avea rang prioritar în raport cu
celelalte garanĠii constituite úi înscrise de alĠi creditori asupra soldurilor creditoare ale conturilor
curente deschise de beneficiar la finanĠator.
(3) Sumele realizate în urma executării garanĠiei prevăzute la alin. (2) se vor distribui de către
FinanĠator proporĠional cu procentul de garantare.
CAP. 3.
CRITERII DE ELIGIBILITATE PENTRU BENEFICIARII PROGRAMULUI
Art. 3.1. I.M.M.-urile sunt eligibile în cadrul programului dacă, la data aprobării creditului,
îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:
a) nu se află în dificultate în sensul pct. 9 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare comunitare
privind ajutorul de stat pentru salvarea úi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate (2004/C
244/02), publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244/2 din 1 octombrie 2004;
b) în cazul în care a fost emisă o decizie de recuperare a unui ajutor de stat împotriva lor, aceasta a
fost deja executată, creanĠa fiind integral recuperată;
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c) nu se află în litigiu, în calitate de pârâĠi, cu Ministerul FinanĠelor Publice, Ministerul Economiei,
ComerĠului úi Mediului de Afaceri úiFinanĠator;
d) suma ajutoarelor de minimis de care au beneficiat într-o perioadă de 3 ani fiscali (2 ani fiscali
anteriori plus anul curent), luând în calcul inclusiv ajutorul acordat în baza programului, nu
depăúeúte echivalentul în lei a 200.000 euro, respectiv 100.000 euro în cazul I.M.M.-urilor care îúi
desfăúoară activitatea în sectorul transportului rutier;
e) nu figurează cu credite restante în baza de date a Centralei Riscurilor Bancare (C.R.B.); se
consideră îndeplinită condiĠia úi în cazul în care din verificarea în baza de date a C.R.B. rezultă
existenĠa unui credit restant, iar beneficiarul programului prezintă documente din care să reiasă că a
achitat restanĠa;
f) nu figurează cu incidente majore cu cecuri úi bilete la ordin în ultimele 12 luni în baza de date a
Centralei Incidentelor de PlăĠi (C.I.P.); se consideră îndeplinită condiĠia úi în cazul în care
solicitantul figurează cu incidente de plată accidentale, care nu denotă un comportament financiar
defectuos, cu justificarea corespunzătoare, acceptată de instituĠia de credit finanĠatoare.
g) împotriva lor nu s-a deschis procedura insolvenĠei, în temeiul prevederilor Legii nr. 85/2006
privind procedura insolvenĠei, cu modificările úi completările ulterioare;
h) prezintă instituĠiei de credit finanĠatoare garanĠii colaterale pentru cel puĠin 40% din valoarea
creditului;
i) au minimum 2 ani de activitate consecutivi;
j)se clasifica in categoria A, B, C conform normelor interne al bancii privind evaluarea financiara a
clientilor.
j) respectă prevederile art. 3.2. din prezenta conventie.
Art. 3.2. Sumele trase din linia de credit pot fi utilizate numai pentru:
a) cheltuieli privind aprovizionarea, producĠia, desfacerea;
b) cheltuieli privind executarea de lucrări úi/sau prestarea de servicii;
c) cheltuieli privind constituirea, prelucrarea, valorificarea stocurilor;
d) alte tipuri de cheltuieli necesare desfăúurării activităĠii curente;
e) cheltuieli cu salariile úi alte cheltuieli asimilate;
f) plata impozitelor, taxelor, contribuĠiilor úi a altor sume datorate bugetului general consolidat;
g) alte costuri de operare.
Art. 3.3. Nu sunt eligibile pentru a fi selectate în cadrul Programului I.M.M.-urile din
sectoarele/domeniile: intermedieri financiare úi asigurări, tranzacĠii imobiliare, activităĠi de jocuri de
noroc úi pariuri, producĠie sau comercializare de armament, muniĠii, explozibili, tutun, alcool,
produse energetice definite potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările úi
completările ulterioare, substanĠe aflate sub control naĠional, plante, substanĠe úi preparate
stupefiante úi psihotrope, activităĠi de închiriere úi leasing, activităĠi de investigare úi protecĠie úi
activităĠile excluse de normele europene, pentru care nu se poate acorda ajutor de minimis în
conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie
2006 privind aplicarea art. 87 úi 88 din Tratat ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene, seria L, nr. 379 din 28 decembrie 2006, respectiv I.M.M.-urile care au desfăúurat
úi/sau vor desfăúura activităĠi cărora le corespund codurile CAEN prezentate în Anexa nr. 6 la
prezenta convenĠie de lucru.
CAP. 4.
PROCENTE DE GARANTARE ùI COMISIOANE DE ADMINISTRARE
Art. 4.1. Procentul de garantare este de maximum 80% din valoarea liniei de credit.
Art. 4.2. Comisionul de administrare este 1% flat pentru fiecare perioadă de valabilitate a garanĠiei,
aplicabil la valoarea garanĠiei aprobate de F.N.G.C.I.M.M. úi se virează de către FinanĠator în contul
F.N.G.C.I.M.M. nr. RO81 BRDE 445S V678 1026 4450, deschis la BRD - AgenĠia Banu Manta.
Art. 4.3. Plata comisionului de administrare datorat F.N.G.C.I.M.M. de către FinanĠator, în temeiul
prezentei convenĠii de lucru, se face integral, în baza comunicării valorii comisionului de
administrare din înútiinĠarea de aprobare întocmită de F.N.G.C.I.M.M., urmând ca factura emisă
pentru comision să fie transmisă ulterior, împreună cu cele trei contracte1 , semnate de
1

contractul de garantare (in trei exemplare), contractul/contractele de fidejusiune, prevazute la art. 10 din Ordonanta
de Urgenta nr. 60/2011(in doua exemplare) úi contractul de garanĠie reală mobiliară, privind constituirea gajului
prevăzut la art. 9.(2) din Ordonanta de Urgenta nr. 60/2011(in trei exemplare)
3
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F.N.G.C.I.M.M.. FinanĠatorul are obligaĠia de a transmite copia ordinului de plată privind achitarea
comisionului de administrare la adresa de e-mail opkogalniceanu@fngcimm.ro.
Art. 4.4. În cazul prelungirii termenului de valabilitate a garanĠiei deja acordate, calculul úi plata
comisionului de administrare se efectuează potrivit prevederilor art. 4.2 úi art. 4.3 din prezenta
convenĠie de lucru.
Art. 4.5. FinanĠatorul datorează comisionul de administrare menĠionat în înútiinĠarea de aprobare a
solicitării de garantare úi în situaĠia în care F.N.G.C.I.M.M. a transmis FinanĠatorului cele 3 tipuri
de contracte¹ úi, ulterior, acesta a renunĠat la garanĠia solicitată.
CAP. 5.
GARANğIA EMISĂ DE F.N.G.C.I.M.M. ÎN NUMELE ùI ÎN CONTUL
STATULUI
Art. 5.1. GaranĠia emisă de F.N.G.C.I.M.M. în numele úi în contul statului are următoarele
caracteristici principale:
a) este irevocabilă - furnizorul protecĠiei nu îúi poate rezerva prin contract dreptul de a revoca
unilateral garanĠia sau de a creúte costul efectiv al garanĠiei, cu excepĠia cazului în care
cumpărătorul protecĠiei nu plăteúte la scadenĠă costul protecĠiei;
b) este necondiĠionată - contractul prin care este furnizată protecĠia nu conĠine nicio clauză
asupra căreia beneficiarul protecĠiei nu deĠine controlul, clauză care să poată scuti garantul de
obligaĠia de a plăti în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data primirii de către
FNGCIMM a cererii de plată, fără însă a depăúi 90 de zile calendaristice de la data înregistrării
restanĠei, în cazul în care obligatul principal nu achită la termen plata scadentă/plăĠile scadente;
c) este expresă - protecĠia furnizată de garanĠie este legată în mod clar de expuneri ce pot fi
identificate cu exactitate sau de un portofoliu de expuneri clar delimitat, astfel încât gradul de
acoperire a protecĠiei este clar definit úi nu poate fi pus la îndoială;
d) este directă;
e) este plătibilă la prima cerere scrisă a instituĠiei de credit finanĠatoare, realizată în termenii
úi condiĠiile prevăzute în contractul de garantare;
f) acoperă maximum 80% din principal, exclusiv dobânzile úi comisioanele bancare úi alte
sume datorate de beneficiarul programului în baza contractului de credit;
g) valoarea se reduce cu principalul rambursat de către beneficiar, proporĠional cu procentul de
garantare.
CAP. 6.
ACORDAREA ùI MONITORIZAREA GARANğIEI
Art. 6.1. Acordarea garanĠiei se face prin parcurgerea următoarelor etape:
(1) După aprobarea liniei de credit de către structurile sale competente, instituĠia de credit
finanĠatoare, direct sau prin unităĠile sale teritoriale, transmite F.N.G.C.I.M.M./filialelor
sale, solicitarea de garantare utilizând aplicaĠia web https://plafon.garantare.ro (conform
Manualului aplicaĠie web).
(2) Pe baza informaĠiilor furnizate de instituĠia de credit finanĠatoare, cuprinse în “Solicitarea de
garantare” (Anexa nr. 1), F.N.G.C.I.M.M. verifică îndeplinirea criteriilor de eligibilitate
prevăzute la Cap. 3 din prezenta convenĠie de lucru úi efectuează analiza situaĠiei
economico-financiare a solicitantului în conformitate cu normele proprii.
(3) În cazul în care se constată că sunt îndeplinite condiĠiile de acordare, în termen de maximum
4 zile lucrătoare, F.N.G.C.I.M.M. înútiinĠează în scris FinanĠatorul cu privire la acordarea
garanĠiei (Anexa nr. 2) úi îi comunică valoarea comisionului de administrare.
(4) După încasarea comisionului de administrare, în termen de maximum 5 zile lucrătoare,
F.N.G.C.I.M.M. întocmeúte, semnează úi transmite, prin poútă, cu confirmare de primire,
instituĠiei de credit finanĠatoare contractul de garantare - în trei exempare,
contractul/contractele de fidejusiune - în două exemplare , úi contractul de garanĠie reală
mobiliară privind constituirea gajului prevăzut la art. 9. alin.(2) din Ordonanta de Urgenta
nr. 60/2011- în trei exemplare, precum úi factura privind comisionul de garantare în original.
(5) FinanĠatorul va transmite F.N.G.C.I.M.M. un exemplar original al contractelor de garantare
valabil semnate potrivit prevederilor art. 16, alin. (1), din normele metodologice de aplicare
a OrdonanĠei de UrgenĠă nr. 60/2011, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 682/2011,
respectiv al contractelor de fidejusiune, precum úi al contractelor de garanĠie reală
4
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mobiliară, lunar, centralizat, până cel mai târziu la data de 15 a fiecărei luni calendaristice,
respectiv până în ziua lucrătoare imediat următoare, în situaĠia în care ziua de 15 este o zi
nelucrătoare, pentru luna precedentă, pe bază de proces-verbal de predare/primire (Anexa
nr.5) încheiat între instituĠia de credit finanĠatoare úi F.N.G.C.I.M.M..
Art. 6.2. FinanĠatorul monitorizează linii de credit acordate cu garanĠia F.N.G.C.I.M.M. cu
diligenĠa pe care o practică în cazul creditelor pe care le acordă fără această protecĠie.
Art. 6.3. Lunar, până în data de 07 ale lunii curente pentru luna anterioară, unitatea centrală a
FinanĠatorului transmite F.N.G.C.I.M.M., în format electronic, la adresa de e-mail
kogalniceanu@fngcimm.ro, informaĠii referitoare la liniile de credit garantate de acesta în baza
prezentei convenĠii de lucru, care fac parte din portofoliulsău, separat faĠă de celelalte garanĠii,
utilizând formularul prevăzut în Anexa nr. .. la prezenta convenĠie de lucru. Aceste informaĠii vor fi
transmise pe toată durata Programului.
Art. 6.4. InformaĠiile privind declanúarea procedurii insolvenĠei împotriva beneficiarului vor fi
transmise F.N.G.C.I.M.M. în 5 zile lucrătoare de la data la care FinanĠatorul a luat cunoútinĠă de
acestea.
CAP. 7.
PLATA GARANğIEI
Art. 7.1. Cererea de plată (Anexa nr. 3 ..) se transmite de către instituĠia de credit finanĠatoare în
perioada de valabilitate a garanĠiei, ulterior trecerii la restanĠă a întregii finanĠări garantate, fara însă
a depăúi 75 de zile calendaristice de la data înregistrării restanĠei la plata principalului, împreună cu
următoarele documente:
a) actul constitutiv úi documentul/documentele de identificare al/ale beneficiarului úi
fideiusorilor; se vor transmite cele mai recente documente aflate în posesia instituĠiei de credit
finanĠatoare, în copie certificată de instituĠia de credit finanĠatoare pentru conformitate cu
originalul;
b) contractul de credit, însoĠit de toate actele adiĠionale încheiate la acesta, în copie certificată
pentru conformitate cu originalul;
c) un exemplar al contractului de garantare, în original;
d) copia procesului-verbal de predare/primire a contractului de garantare, a contractului de
fideiusiune úi a contractului de garanĠie reală mobiliară, conform art. 6.1.alin. (5) din prezenta
convenĠie de lucru;
e) dovada plăĠii comisionului de risc către M.F.P. pe toată perioada de valabilitate a garanĠiei, în
copie certificată pentru conformitate cu originalul;
f) dovada înscrierii avizului de garanĠie reală mobiliară în Arhiva Electronică de GaranĠii Reale
Mobiliare privind constituirea gajului fără deposedare asupra soldurilor creditoare ale tuturor
conturilor curente deschise la instituĠia de credit finanĠatoare, valabil până la stingerea tuturor
creanĠelor datorate de beneficiar în baza contractului de garantare, în copie certificată de
instituĠia de credit finanĠatoare pentru conformitate, cu respectarea prevederilor art.2.4. alin.(2)
din prezenta convenĠie de lucru;
g) extrasul contului curent úi extrasul contului de credit ale beneficiarului sau un document
echivalent, aferente întregii perioade de derulare a finanĠării garantate, din care să reiasă fără
echivoc întreaga valoare a finanĠării garantate nerambursate úi data trecerii la restanĠă a
acesteia, în copie certificată de instituĠia de credit finanĠatoare pentru conformitate cu
originalul;
h) notificarea instituĠiei de credit finanĠatoare către beneficiarul finanĠării garantate conform
contractului de credit, cu privire la declararea exigibilităĠii anticipate a finanĠării garantate,
însoĠită de dovada transmiterii, în copii certificate de instituĠia de credit finanĠatoare pentru
conformitate cu originalul; din documentele anexate trebuie să rezulte faptul că notificarea a
fost transmisă beneficiarului cu cel puĠin 15 zile înainte de data declarării exigibilităĠii
anticipate;
i) declaraĠia pe propria răspundere a beneficiarului finanĠării garantate, din care să rezulte
îndeplinirea condiĠiilor de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin.1. lit. b) úi c) úi art. 3 alin.3 din
OUG nr.60/2011 în copii certificate de instituĠia de credit finanĠatoare pentru conformitate cu
originalul;
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j) certificatul constatator emis de oficiul registrului comerĠului/dovada verificării bazei de date
RECOM ON-LINE, din care sa rezulte îndeplinirea condiĠiei de eligibilitate prevăzute la art. 3
alin.1. lit. g) din OUG nr.60/2011, la data aprobării creditului, în copie certificată de instituĠia
de credit finanĠatoare pentru conformitate cu originalul;
k) copia certificată de instituĠia de credit finanĠatoare a rezultatului consultării Centralei
Incidentelor de PlăĠi (C.I.P.), din care să rezulte îndeplinirea condiĠiei de eligibilitate
prevăzute la art. 3 alin. 1. lit. f) din OUG nr.60/2011 la aprobarea creditului; în cazul în care
beneficiarul figurează cu incidente de plată accidentale, care nu denotă un comportament
financiar defectuos, va fi prezentată copia documentului din care rezultă justificarea
corespunzătoare, acceptată de instituĠia de credit finanĠatoare;
l) copia certificată de instituĠia de credit finanĠatoare a rezultatului consultării C.R.B., însoĠită de
documentele care atestă achitarea restanĠelor, după caz, documente din care să rezulte
îndeplinirea condiĠiei de eligibilitate prevăzute la art. 3.1. lit. e) din O.U.G. nr.60/2011, la
aprobarea creditului.
Art. 7.2. DocumentaĠia care trebuie să însoĠească cererea de plată se depune la sediul social al
F.N.G.C.I.M.M. într-un singur exemplar, îndosariat, paginat úi opisat.
Art. 7.3. F.N.G.C.I.M.M. aprobă cererea de plată a garanĠiei, în condiĠiile:
a) transmiterii de către instituĠia de credit finanĠatoare a tuturor documentelor care însoĠesc
cererea de plată prevăzută la art. 7.1. din prezenta convenĠie de lucru, în perioada de
valabilitate a garanĠiei, fără însă a depăúi 75 de zile calendaristice de la data inregistrării
restanĠei la plata principalului,
b) asumării de către instituĠia de credit finanĠatoare a verificării îndeplinirii obligaĠiilor
prevăzute la art. 3.1. lit. f), h), i) úi art.3.2 din prezenta convenĠie de lucru,
c) respectării de către beneficiar a obligaĠiilor prevăzute la art.3.1. lit. e) úi g) din prezenta
convenĠie de lucru,
d) achitării primei de garantare.
Art. 7.4. F.N.G.C.I.M.M. respinge cererea de plată a garanĠiei, în condiĠiile neîndeplinirii de către
finanĠator a cel puĠin uneia dintre următoarele condiĠii: transmiterea cererii de plată în afara
perioadei de valabilitate a garanĠiei sau cu depăĠirea termenului de 75 de zile calendaristice de la
data înregistrării restanĠei la plata principalului, transmiterea unor documente care însoĠesc cererea
de plată incomplete/care nu respectă prevederile legale a, neasumarea de către instituĠia de credit
finanĠatoare a verificării îndeplinirii oricărora dintre obligaĠiile menĠionate la art. 3.1. lit. f), h), i) úi
art.3.2. din prezenta convenĠie de lucru sau nerespectarea de către beneficiar a obligaĠiilor prevăzute
la art.3.1. lit. e) úi g) din prezenta convenĠie de lucru, precum úi în condiĠiile neachitării primei de
garantare.
Art. 7.5. (1) În termen de cel mult 10 zile calendaristice de la primirea cererii de plată însoĠite de
documentele prevăzute la art 7.1., F.N.G.C.I.M.M. aprobă sau respinge cererea de plată.
(2) Decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanĠiei se comunică
instituĠiei de credit finanĠatoare cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare adoptării.
(3) F.N.G.C.I.M.M. restituie cererea de plată úi documentele care o însoĠesc, în cazul în care au fost
transmise înainte ca beneficiarul să înregistreze cel puĠin 30 de zile de restanĠă la plata principalului.
Art. 7.6. Plata garanĠiei se face de către M.F.P. în contul unic al instituĠiei de credit
finanĠatoare..................................................dechis la.................................., pe baza deciziei
F.N.G.C.I.M.M. de aprobare a cererii de plată, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la
data primirii de către F.N.G.C.I.M.M. a cererii de plată, fără însă a se depăúi 90 de zile
calendaristice de restanĠă a beneficiarului la plata principalului.
Art. 7.7. Deciziile emise potrivit prevederilor art.7.4. din prezenta ConvenĠie pot fi contestate la
instanĠa de contencios administrativ, în condiĠiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004,
cu modificările úi completările ulterioare.
CAP. 8.
ALTE DISPOZIğII
Art. 8.1. PărĠile recunosc că se află sub incidenĠa prevederilor legislaĠiei bancare referitoare la
confidenĠialitatea úi secretul bancar.
Art. 8.2. ForĠa majoră - aúa cum este aceasta definită în doctrina juridică úi jurisprudenĠă - apără
de răspundere partea care o invocă, sub condiĠia anunĠării celeilalte părĠi în termen de 10 zile
6
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lucrătoare de la apariĠie úi a probării acestui eveniment cu documente justificative eliberate de
Camera de ComerĠ úi Industrie a României. Încetarea forĠei majore va fi anunĠată tot în termen de
10 zile lucrătoare. Neîndeplinirea formalităĠilor de anunĠare a forĠei majore atrage decăderea părĠii
în cauză din dreptul de a o invoca úi de a beneficia de prevederile prezentului articol.
Art. 8.3. (1) F.N.G.C.I.M.M. are dreptul să suspende unilateral acordarea de garanĠii în temeiul
prezentei conventii în cazul în care FinanĠatorul nu respectă obligaĠiile de raportare prevăzute la
art. 6.3.
(2) Suspendarea se produce de drept în ziua lucrătoare următoare primirii de către FinanĠator a
comunicării privind suspendarea úi încetează la data primirii de către F.N.G.C.I.M.M. a dovezii
referitoare la executarea de către FinanĠator a obligaĠiilor care au constituit motiv al suspendării.
Art. 8.4. PărĠile garantează că persoanele care semnează prezenta convenĠie de lucru sunt
împuternicite în mod legal pentru aceasta, potrivit dispoziĠiilor legale în vigoare la data semnării
convenĠiei de lucru, actelor constitutive úi normelor úi regulamentelor interne.
Art. 8.5. Ori de câte ori în prezenta convenĠie de lucru sau în anexele la aceasta se face referire la
documente certificate, părĠile înĠeleg faptul că acele documente poartă înscrisă expresia „conform
cu originalul“, însoĠită de numele, prenumele, funcĠia úi semnătura funcĠionarului bancar care face
certificarea.
Art.8.6. Prezenta convenĠie de lucru se încheie pe toată durata de valabilitate a garanĠiilor
acordate în cadrul Programului.
Art.8.7. Prevederile prezentei convenĠii pot fi modificate prin acte adiĠionale semnate de ambele
părĠi, cu excepĠia modificărilor úi completărilor aduse OUG nr. 60/2011, respectiv normelor de
implementare aprobate prin HG nr. 682/2011; prevederile prezentei convenĠii de lucru se
completează cu dispoziĠiile corespunzătoare din legislaĠia în vigoare; toate modificările úi
completările ulterioare ale legislaĠiei incidente se aplică în mod corespunzător.
Art. 8.8 Prezenta convenĠie de lucru poate înceta la solicitarea uneia dintre părĠi. DenunĠarea
convenĠiei se face prin notificare scrisă, cu cel puĠin 15 de zile înainte de data la care se solicită
încetarea valabilităĠii acesteia.
Art. 8.9 Pentru cazul prevazut la art. 8.8, convenĠia de lucru încetează numai pentru viitor, iar
răspunderea părĠilor curge până la data îndeplinirii tuturor obligaĠiilor asumate de acestea în baza
prezentei convenĠii de lucru.
Art. 8.10. Prezenta convenĠie de lucru include următoarele anexe:
Anexa nr. 1 – Solicitarea de garantare
Anexa nr. 2 – ÎnútiinĠarea privind aprobarea garantiei
Anexa nr. 3 - Cererea de plată
Anexa nr. 4 –Situatia rambursarii liniilor de credit garantate de F.N.G.C.I.M.M.M în numele úi în
contul statului
Anexa nr. 5 – Proces verbal predare-primire
Anexa nr. 6 –Lista codurilor CAEN ale activităĠilor neeligibile
Art.8.9. Prezenta convenĠie de lucru a fost încheiată în 3 exemplare originale, două exemplare
pentru F.N.G.C.I.M.M., dintre care unul va fi comunicat Ministerului FinanĠelor Publice, úi unul
pentru FinanĠator, s-a semnat de către FNGCIMM în data de ................... úi de către FinanĠator în
data de ...................... úi intră în vigoare la data de ..................................... .

FinanĠator,
.............................

FNGCIMM,
.................................
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Anexa nr. 1
La convenĠia de lucru

SOLICITARE DE GARANTARE
Nr. ............... din data .......................
Emisă în baza ConvenĠiei de lucru nr. ............../...................
FinanĠatorul ........................., prin Centrala/Sucursala/AgenĠia …………………............…, cu
sediul
în
localitatea..........………………,
strada
………………nr....…,
bloc...............scara...................etaj................apartament............................. judeĠ/sector......................,
telefon ................ fax ..........................e-mail........................, înregistrat la Registrul ComerĠului sub
nr. ………...…. úi în Registrul Bancar sub nr................, cod unic de înregistrare ...........................,
telefon……………
fax……………....e-mail..................,
reprezentat
prin
Dl/
Dna.
............................., în calitate de ............................... úi Dl/Dna ..................................... în calitate de
.........................,
având
contul
bancar
nr.
........................
deschis
la
.....................................................,
solicită o garanĠie pentru contractul de credit nr. .................. din data ....................... încheiat între
FinanĠator, în calitate de creditor úiBeneficiarul .................................. cu sediul social în localitatea ..............................., str.
......................… nr. ............. bloc .... scara ...... etaj ..... apartament ................
sector/judeĠ.............................. telefon ................ fax ..........................e-mail........................,
înregistrat la Registrul ComerĠului sub nr. ....…..….......…......., cod unic de înregistrare
............................
CAEN
activitate
principală
..............................,
reprezentat
de
................................................, CNP/CUI .................... în calitate de......................................., cont
bancar
nr.
…..............…
deschis
la
………..,
având
următorul
acĠionariat*)..........................................
InformaĠii despre beneficiar:
1. Obiectul principal de activitate ...............................................
Cod CAEN .......................
Obiectul secundar de activitate**)...........................................
Cod CAEN .......................
2. Prezintă următoarele date financiare:
ExerciĠiile financiare încheiate
n-1
n-2
n-3
Cifra de afaceri
Nr. salariaĠi
Capital social
Capital propriu
Datorii
Profit/pierdere
„n” este anul curent, „n-1” este anul precedent acordării liniei de credit, etc.
3. Valoarea finanĠării aprobate: ………...........……….......... LEI
*)

Se vor enumera acĠionarii/asociaĠii care deĠin minim 5% din capitalul social, cu indicarea procentului deĠinut,
numelui, prenumelui úi a CNP în cazul persoanelor fizice sau denumirea societatăĠii, CUI, numarul de înregistrare la
Registrul ComerĠului, în cazul persoanelor juridice.
**)
Se completează dacă finanĠarea garantată se solicită pentru unul dintre obiectele secundare de activitate.
8
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4. DestinaĠia finanĠării: ..........................................................................................................
5. Data rambursării finale .................. (zz/ll/aa). Durata finanĠării ...........................(luni)
6. Data expirării garanĠiei ..................... (zz/ll/aa)*). Durata garanĠiei ......................(luni)
7. GaranĠii accesorii finantarii garantate, altele decât garantia FNGCIMM în numele úi în
contul statului:
Nr.
Descriere garanĠii
Valoarea de piaĠă
Valoarea acceptată în
crt.
(inclusiv rangul ipotecii)
garanĠie-lei
Total garanĠii
8. Contractul de fideiusiune va fi semnat de .................................
Nr.
Nume, prenume/Denumire
CNP/CUI
crt.

Calitatea/funcĠia

9. Categoria de performanĠă financiară ...........................................(A, B sau C)
10. Data aprobării finanĠării de către FinanĠator: …………………………..(zz/ll/aa).
11. GaranĠia solicitată F.N.G.C.I.M.M., în numele úi în contul statului:
Procentul de garantare a finanĠării este de ........% (patru zecimale) din finanĠarea
aprobată, exclusiv dobânzi, comisioane úi orice alte costuri generate de participarea la
Program; procentul de garantare se aplică la soldul finanĠării garantate.
Valoarea garanĠiei este de ....................... LEI.
12. Datorii restante ale beneficiarului la bugetul consolidat al statului conform
certificatului de atestare fiscală nr...........emis de.............la data de................
Nu înregistrează datorii
Înregistrează datorii în sumă de.........................
Datoriile vor fi achitate: Înainte de contractarea creditului
Din linia de credit
13. Beneficiarul a prezentat FinanĠatorului DeclaraĠia pe propria răspundere cu privire la
eligibilitatea IMM-ului, semnată de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.
Da
sau
Nu
14. Beneficiarul se află în procedura de insolvenĠă:
Nu
Da
sau
15. Beneficiarul figurează cu credite restante în baza de date a Centralei Riscurilor Bancare:
Da
sau
Nu
16. Beneficiarul figurează cu incidente majore cu cecuri úi bilete la ordin în ultimele 12 luni în
baza de date a Centralei Incidentelor de PlăĠi:
Da
sau
Nu
17. IMM-ul a mai beneficiat de ajutor de minimis in ultimii 3 ani:
DA
sau
NU
Dacă Da, aceasta valoare este de .................. EUR.
9
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MenĠionăm că FinanĠatorul ................. a analizat úi a aprobat documentaĠia de finanĠare
conform normelor proprii, cu respectarea regulilor de prudenĠă impuse de cerinĠele activităĠii
úi a criteriilor de eligibilitate prevăzute la capitolul 3 din convenĠia de lucru.

FINANğATOR,
Persoane autorizate

*) data expirării garanĠiei se va calcula în funcĠie de durata finanĠării, plus încă 75 de zile
calendaristice, calculate de la data scadenĠei principalului liniei de credit acordate în cadrul
Programului, pentru fiecare perioadă de valabilitate a garanĠiei

10
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Anexa nr. 2
F.N.G.C.I.M.M. S.A. - I.F.N.
Nr.........................................
La convenĠia de lucru

INùTIINğARE DE APROBARE
Către ............................
În atenĠia ...............................
Referitor la Solicitarea de garantare nr. ........./.......... transmisă de instituĠia dumneavoastră prin
care solicitaĠi garantarea unei finanĠări în valoare de ……… lei în favoarea ………….. , cu sediul
social în localitatea ..............................., str. ......................… nr. ............. bloc .... scara ...... etaj .....
apartament ................ sector/judeĠ.............................. telefon ................ fax ..........................email........................, înregistrat la Registrul ComerĠului sub nr. ....…..….......…......., cod unic de
înregistrare ............................ CAEN activitate principală ..............................,

vă informăm că

aceasta a fost aprobată de F.N.G.I.M.M. în data de ………….. în următoarele condiĠii:
a) în conformitate cu prevederile ConvenĠiei de lucru nr......../............. úi a OUG nr. 60/2011,
resepectiv H.G. nr.682/2011, F.N.G.C.I.M.M. S.A.- IFN acordă FinanĠatorului o garanĠie
expresă, irevocabilă úi necondiĠionată, directă úi platibilă la prima cerere scrisă a
FinanĠatorului,în numele úi în contul statului, în limita sumei maxime de ............ lei,
reprezentând ......% din valoarea liniei de credit aprobate, exclusiv dobânzi, comisioane úi orice
alte costuri generate de participarea la Program;
b) pentru garanĠia acordată, Finantatorul are obligaĠia de a plăti F.N.G.C.I.M.M. un comision de
administrare de ......... lei;
Suma se va vira de către FinanĠator în contul F.N.G.C.I.M.M. S.A.- IFN nr. RO81 BRDE 445S
V678 1026 4450, deschis la BRD - AgenĠia Banu Manta.
c) GaranĠia intră în vigoare la data semnării contractului de garantare, sub condiĠia plăĠii
comisionului de risc úi este valabilă pe durata finanĠării, plus încă 75 de zile calendaristice,
calculate de la data scadenĠei principalului liniei de credit.
După primirea dovezii de plată a comisionului de administrare, în termen de maximum 5 zile
lucrătoare,vă

vom

transmite

exemplarele

originale

ale

contractului

de

contractului/contractelor de fideiusiune úi ale contractului de garanĠie reală mobiliară.
Vă mulĠumim pentru colaborare.
Cu stimă,

11
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Anexa nr. 3
La convenĠia de lucru
CEREREA DE PLATĂ nr.......din data de..................
privind Contractul de garantare nr………./(data)…….
1.FinanĠatorul ................... prin ................. (Centrală/Sucursală/AgenĠie) cu sediul în localitatea
.............................., str..................................., nr............., Bl……..,, Sc......., Ap……, Et………,
judeĠul/sectorul.........................., înregistrat în registrul comerĠului sub nr..........., cod unic de
înregistrare..........................., înregistrat în Registrul Bancar sub numărul......................, reprezentat
de.............................., în calitate de..................úi de....................., în calitate de..........................., vă
comunicăm că la data de .........
2. Beneficiarul: …………………..............., înregistrat în registrul comerĠului sub nr...........,
J...…./.....…/…....…, CUI…………………, cu sediul social în localitatea ............, strada
................., .......................nr......................, bloc...............scara...................etaj................apartament
...................... judeĠ/sector .................., telefon......................., fax .........................,
e-mail
........................, a rambursat din linia de credit garantată (principal) în cadrul Programului Mihail
Kogălniceanu pentru I.M.M. -uri, suma de...................................lei
3. FinanĠare restantă:...………….....................................lei.
4. FinanĠatorul solicită plata a .........% din soldul finanĠării restante, exclusiv dobânzi, comisioane
úi orice alte costuri generate de participarea la Program.
5. Valoarea plăĠii solicitate: ……………………….lei.
6. Anexăm prezentei următoarele documente:
a) actul constitutiv úi documentul/documentele de identificare al/ale beneficiarului úi
fideiusorilor; se vor transmite cele mai recente documente aflate în posesia instituĠiei de credit
finanĠatoare, în copie certificată de instituĠia de credit finanĠatoare pentru conformitate cu
originalul;
b) contractul de credit, însoĠit de toate actele adiĠionale încheiate la acesta, în copie certificată
pentru conformitate cu originalul;
c) un exemplar al contractului de garantare, în original;
d) copia procesului-verbal de predare/primire a contractului de garantare, a contractului de
fideiusiune úi a contractului de garanĠie reală mobiliară, conform art. 6.1.alin. (5) din prezenta
convenĠie de lucru;
e) dovada plăĠii comisionului de risc către M.F.P. pe toată perioada de valabilitate a garanĠiei, în
copie certificată pentru conformitate cu originalul;
f) dovada înscrierii avizului de garanĠie reală mobiliară în Arhiva Electronică de GaranĠii Reale
Mobiliare privind constituirea gajului fără deposedare asupra soldurilor creditoare ale tuturor
conturilor curente deschise la instituĠia de credit finanĠatoare, valabil până la stingerea tuturor
creanĠelor datorate de beneficiar în baza contractului de garantare, în copie certificată de
instituĠia de credit finanĠatoare pentru conformitate, cu respectarea prevederilor art.2.4. alin.(2)
din prezenta convenĠie de lucru;
g) extrasul contului curent úi extrasul contului de credit ale beneficiarului sau un document
echivalent, aferente întregii perioade de derulare a finanĠării garantate, din care să reiasă fără
echivoc întreaga valoare a finanĠării garantate nerambursate úi data trecerii la restanĠă a
acesteia, în copie certificată de instituĠia de credit finanĠatoare pentru conformitate cu
originalul;
h) notificarea instituĠiei de credit finanĠatoare către beneficiarul finanĠării garantate conform
contractului de credit, cu privire la declararea exigibilităĠii anticipate a finanĠării garantate,
însoĠită de dovada transmiterii, în copii certificate de instituĠia de credit finanĠatoare pentru
12
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i)

j)

k)

l)

conformitate cu originalul; din documentele anexate trebuie să rezulte faptul că notificarea a
fost transmisă beneficiarului cu cel puĠin 15 zile înainte de data declarării exigibilităĠii
anticipate;
declaraĠia pe propria răspundere a beneficiarului finanĠării garantate, din care să rezulte
îndeplinirea condiĠiilor de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin.1. lit. b) úi c) úi art. 3 alin.3 din
OUG nr.60/2011 în copii certificate de instituĠia de credit finanĠatoare pentru conformitate cu
originalul;
certificatul constatator emis de oficiul registrului comerĠului/dovada verificării bazei de date
RECOM ON-LINE, din care sa rezulte îndeplinirea condiĠiei de eligibilitate prevăzute la art. 3
alin.1. lit. g) din OUG nr.60/2011, la data aprobării creditului, în copie certificată de instituĠia
de credit finanĠatoare pentru conformitate cu originalul;
copia certificată de instituĠia de credit finanĠatoare a rezultatului consultării Centralei
Incidentelor de PlăĠi (C.I.P.), din care să rezulte îndeplinirea condiĠiei de eligibilitate
prevăzute la art. 3 alin. 1. lit. f) din OUG nr.60/2011 la aprobarea creditului; în cazul în care
beneficiarul figurează cu incidente de plată accidentale, care nu denotă un comportament
financiar defectuos, va fi prezentată copia documentului din care rezultă justificarea
corespunzătoare, acceptată de instituĠia de credit finanĠatoare;
copia certificată de instituĠia de credit finanĠatoare a rezultatului consultării C.R.B., însoĠită de
documentele care atestă achitarea restanĠelor, după caz, documente din care să rezulte
îndeplinirea condiĠiei de eligibilitate prevăzute la art. 3.1. lit. e) din O.U.G. nr.60/2011, la
aprobarea creditului.

FinanĠatorul declară pe propria răspundere că a respectat prevederile O.U.G nr. 60/2011 privind
aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici úi mijlocii úi ale H.G nr.
682/08.07.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OrdonanĠei de urgenĠă a
Guvernului nr.60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi
mici úi mijlocii úi úi-a asumat îndeplinirea obligaĠiilor prevăzute la art 3.1. lit. f), h), i) úi art.3.2 din
convenĠia de lucru.
DATA…………………..

FinanĠator..............
Persoane autorizate
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FinanĠatorul

2

Nr. Crt.

1

3
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Unitatea
teritorială a
finanĠatorulu
i
4

Benefic
iar
garanĠie
5

Număr
contract
garantare
6

Data
emiterii
contractului
de garantare
7

Valoarea
garanĠiei
acordate
8

Credit închis în
luna de raportare
(DA/NU)

9

IniĠiere procedură
de insolvenĠă
(DA/NU)

SituaĠia rambursării
liniilor de credit garantate de F.N.G.C.I.M.M.M în numele úi în contul statului la data de:........................................

la convenĠia de lucru

Anexa nr. 4
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Beneficiar

Nr.
Crt
.

Beneficiar

Contracte anulate/renunĠări:

Nr.
Crt
.

15

Valoare
garanĠie
(lei)

Valoare
garanĠie
(lei)

Nr. úi dată
contract
de
garanĠie
reală
mobiliară

Nr. úi data
contract de
garanĠie reală
mobiliară

Nr. úi dată
Contract de
garantare

Nr. úi dată
Contract de
garantare

Nr. OP comision
de administrare

Nr. OP comision de
administrare

Valoare
comision de
administrare
(lei)

Valoare
comision de
administrare
(lei)

Nr. úi data
contractului de
fideiusiune

Nr. úi data
contractului
de
fideiusiune

În temeiul art. 16. alin. (4) din H.G.nr. 682/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G.nr. 60/2011 se încheie prezentul procesverbal de predare-primire între instituĠia de credit finanĠatoare ...........................................
reprezentată de d-na/d-ul ..........................................................avand funcĠia de............................. úi F.N.G.C.I.M.M. SA-IFN reprezentat de d-na
/d-ul............................................................ având funcĠia de.................................................în vederea predarii-primirii unui exemplar original al
contractelor de garantare valabil semnate potrivit prevederilor art. 16 alin. (1) al Hotararii de Guvern nr. 682/2011, respectiv a contractelor de
fideiusiune, precum úi a contractelor de garanĠie reală mobiliară cuprinse in tabelul de mai jos:

PROCES VERBAL DE PREDARE - PRIMIRE nr...../
data...................... pentru luna..................anul....................

INSTITUğIA DE CREDIT FINANğATOARE: .....................

Anexa nr.5
La convenĠia de lucru
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16

Am predat,
INSTITUğIA DE CREDIT FINANğATOARE

Am primit,
F.N.G.C.I.M.M. S.A.-I.F.N.,

Prezentulul proces-verbal de predare primire a fost încheiat în 2 exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare dintre părĠile semnatare.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 629 bis/2.IX.2011
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Anexa nr. 6
Lista codurilor CAEN ale activităĠilor neeligibile
Potrivit art. 6 din H.G. nr.682/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei
de Urgenta nr. 60/2011, nu sunt eligibile pentru a fi selectate în cadrul programului Mihail
Kogalniceanu I.M.M.-urile care au desfăúurat úi/sau vor desfăúura activităĠi din sectorul/domeniul:
a) intermedieri financiare úi asigurări:
1. 641 - Intermediere monetară;
2. 642 - ActivităĠi ale holdingurilor;
3. 643 - Fonduri mutuale úi alte entităĠi financiare similare;
4. 649 - Alte activităĠi de intermedieri financiare, exclusiv activităĠi de asigurări úi fonduri de pensii;
5. 651 - ActivităĠi de asigurări;
6. 652 - ActivităĠi de reasigurare;
7. 653 - ActivităĠi ale fondurilor de pensii (cu excepĠia celor din sistemul public de asigurări sociale);
8. 661 - ActivităĠi auxiliare intermedierilor financiare, cu excepĠia activităĠilor de asigurări úi
fonduri de pensii;
9. 662 - ActivităĠi auxiliare de asigurări úi fonduri de pensii;
10. 663 - ActivităĠi de administrare a fondurilor;
b) tranzacĠii imobiliare:
1. 681 - Cumpărarea úi vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
2. 682 - Închirierea úi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
3. 683 - ActivităĠi imobiliare pe bază de comision sau contract;
c) 920 - ActivităĠi de jocuri de noroc úi pariuri;
d) producĠie sau comercializare de armament, muniĠii, explozibili, tutun, alcool, substanĠe
aflate sub control naĠional, plante, substanĠe úi preparate stupefiante úi psihotrope:
1. 110 - Fabricarea băuturilor (cu excepĠia clasei 1107 - ProducĠia de băuturi răcoritoare
nealcoolice; producĠia de ape minerale úi alte ape îmbuteliate);
2. 1200 - Fabricarea produselor din tutun;
3. 2540 - Fabricarea armamentului úi muniĠiei;
4. 2051 - Fabricarea explozivilor;
5. 4635 - ComerĠ cu ridicata al produselor din tutun;
6. 4639 - ComerĠ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi úi tutun;
7. 4725 - ComerĠ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate;
8. 4726 - ComerĠ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializat;
e) excluse de normele europene, pentru care nu se poate acorda ajutor de minimis în
conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie
2006 privind aplicarea art. 87 úi 88 din Tratat ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 379 din 28 decembrie 2006, respectiv:
I. activităĠi de pescuit úi acvacultură, prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17
decembrie 1999 privind organizarea comună a pieĠelor în sectorul produselor pescăreúti úi de acvacultură;
II. activităĠi legate de producĠia primară a produselor agricole, aúa cum sunt enumerate în anexa I la
Tratatul privind funcĠionarea Uniunii Europene;
III. activităĠi de procesare úi marketing al produselor agricole, aúa cum sunt enumerate în anexa I la
Tratatul privind funcĠionarea Uniunii Europene, în următoarele cazuri:
1. când cuantumul ajutorului este stabilit pe baza preĠului sau a cantităĠii produselor de acest tip
cumpărate de la producătorii primari sau puse pe piaĠă de operatorii economici respectivi;
2. când ajutorul este condiĠionat de a fi parĠial sau integral cedat producătorilor primari (fermieri);
IV. activităĠi legate de export către state terĠe sau state membre, úi anume ajutoarele legate direct de
cantităĠile exportate, de crearea úi funcĠionarea unei reĠele de distribuĠie sau pentru alte cheltuieli
curente legate de activitatea de export;
V. ajutoarele destinate utilizării produselor naĠionale în detrimentul celor importate;
VI. ajutoarele destinate operatorilor economici care activează în sectorul carbonifer, aúa cum sunt
definite în Decizia Consiliului din 10 decembrie 2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea
închiderii minelor de cărbune necompetitive (2010/787/UE);
VII. ajutoarele pentru achiziĠionarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordate operatorilor
economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă contra cost.
17

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 629 bis/2.IX.2011

ANEXA NR.3 LA ORDINUL COMUN
CONTRACT DE GARANTARE
K_xxxx / zz.ll.aaaa
Încheiat în baza prevederilor OrdonanĠei de urgenĠă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea
Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici úi mijlocii, denumită în continuare
O.U.G. nr. 60/2011, úi în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 682/2011 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a OrdonanĠei de urgenĠă a Guvernului nr. 60/2011, denumită
în continuare H.G. nr.682/2011 între:
1. Fondul NaĠional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici úi Mijlocii S.A. - IFN,
împuternicit conform O.U.G. nr. 60/2011 , în calitate de mandatar al statului român, reprezentat
de Ministerul FinanĠelor Publice, cu sediul social în municipiul Bucureúti, str. ùtefan Iulian nr.
38, sectorul 1, înregistrat în Registrul comerĠului sub nr. J 40/10581/2001, în Registrul general al
IFN sub nr. RG-PJR-41-110174 úi în Registrul special al IFN sub nr. RS-PJR-41-110030, cod
unic de înregistrare 14367083, reprezentat de ..............., în calitate de Director Coordonator,
denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M.;
2. INSTITUğIA DE CREDIT .............................., cu sediul social în localitatea ............, strada
..............nr. ....................... bloc...............scara...................etaj................apartament................
judeĠ/sector .................., înregistrată la Registrul ComerĠului sub nr. J..../........./............., úi in
Registrul Bancar sub nr......................., Cod Unic de Înregistrare ..........................., reprezentată
prin dl./dna. ............................. în calitate de ...............úi prin dl./dna. ............... în calitate de
..........................cont nr. ...................................... deschis la ..........................., denumită în
continuare FinanĠator,
si
3. BENEFICIARUL .............................., cu sediul social în localitatea ............, strada
.................,
.......................nr......................,
bloc...............scara...................etaj................apartament ...................... judeĠ/sector ..................,
telefon......................., fax ........................., e-mail ........................, înregistrat la Registrul
ComerĠului sub nr. J..../........./............., Cod Unic de Înregistrare ............................, CAEN
activitatea pentru care se acordă garanĠia.............................., reprezentat prin dl./dna.
............................. în calitate de ...............úi prin dl./dna. ............... în calitate de
..........................cont nr. ...................................... deschis la ..........................., denumit în
continuare Beneficiar;
în următoarele condiĠii:
Capitolul 1 - DefiniĠii
Art. 1.1. Termenii folosiĠi în prezentul contract au următoarele semnificaĠii:
a) beneficiarul programului - operatorul economic care se încadrează în categoria
I.M.M. în condiĠiile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinĠării úi dezvoltării
întreprinderilor mici úi mijlocii, cu modificările úi completările ulterioare úi care respectă
condiĠiile prevăzute de O.U.G. nr. 60/2011 úi de H.G. nr.682/2011;
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b) contract de garantare - contractul încheiat între beneficiarul programului, finanĠator úi
F.N.G.C.I.M.M. prin care statul, prin Ministerul FinanĠelor Publice - F.N.G.C.I.M.M., se
obligă să garanteze creditul acordat de instituĠia de credit finanĠatoare úi beneficiarul îúi
asumă obligaĠia să ramburseze statului sumele datorate ca urmare a executării garanĠiei
de către instituĠia de credit finanĠatoare;
c) garant - statul, prin Ministerul FinanĠelor Publice - F.N.G.C.I.M.M.;
d) procent garantat - partea din credit care este acoperită de garanĠia de stat, exprimată în
valoare procentuală. Procentul garantat poate fi de maximum 80% din valoarea
creditului;
e) valoarea garanĠiei - valoarea menĠionată în contractul de garantare, al cărei nivel poate
fi de maximum 80%, dar nu mai mult de 100.000 lei din valoarea creditului. Dobânzile,
comisioanele úi orice alte costuri generate de participarea la Program nu sunt incluse în
valoarea garanĠiei;
f) riscul de credit - neplata parĠială sau integrală a creditului úi/ori a dobânzilor aferente
contractului de credit de către beneficiarul Programului;
g) valoarea de executare a garanĠiei - suma rezultată din aplicarea procentului garantat
la soldul restant al creditului, sumă care urmează a fi plătită instituĠiei de credit
finanĠatoare de către Ministerul FinanĠelor Publice în cazul producerii riscului de credit;
h) primă de garantare - suma datorată de beneficiarul programului constituită din
comisionul de risc cuvenit Ministerului FinanĠelor Publice úi din comisionul de
administrare cuvenit F.N.G.C.I.M.M., al cărei nivel se stabileúte anual prin ordin al
ministrului finanĠelor publice;
i) comision de risc - suma datorată de beneficiarul programului destinată acoperirii
riscului de garantare úi finanĠării anuale a capitalului necesar programului;
j) comision de administrare - suma datorată de beneficiarul programului care acoperă
costurile de evaluare, acordare úi administrare a garanĠiilor acordate de F.N.G.C.I.M.M.;
k) dobândă parĠial subvenĠionată - alocaĠia financiară nerambursabilă acordată
beneficiarului I.M.M. de la bugetul de stat de către Ministerul Economiei, ComerĠului úi
Mediului de Afaceri, prin AgenĠia pentru Implementarea Proiectelor úi Programelor
pentru Întreprinderi Mici úi Mijlocii, denumită în continuare A.I.P.P.I.M.M., pentru plata
parĠială a dobânzii aferente creditului contractat, în condiĠiile OUG nr. 60/2011.
Capitolul 2 - Obiectul contractului
Art. 2.1. (1) Prin prezentul contract, F.N.G.C.I.M.M. garantează, în numele úi în contul statului,
în mod direct, expres, irevocabil úi necondiĠionat, rambursarea proporĠionala cu procentul de
garantare a liniei de credit cu dobândă parĠial suvenĠionată úi cu garanĠie de stat, acordate
beneficiarului de către FinanĠator în cadrul Programului Mihail Kogălniceanu pentru I.M.M. -uri,
denumit în continuare Programul, obligându-se să plătească acestuia valoarea de executare a
garanĠiei la apariĠia riscului de credit.
(2) Linia de credit este în valoare de …………………….. lei úi se acordă beneficiarului de către
FinanĠator în cadrul Programului , cu destinaĠia …………………….. .
(3) Linia de credit se acordă prin Contractul de credit nr.. ..................... din data de
.......................... pe termen de ........ luni, cu scadenĠă la data de ………………...
(4) Tragerile din linia de credit se vor face în urma unei solicitări scrise a beneficiarului adresate
instituĠiei de credit finanĠatoare, fără să depăúească în niciun moment plafonul maxim aprobat.
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InstituĠia de credit finanĠatoare autorizează tragerile din plafon cu respectarea destinaĠiilor
prevăzute la art. 3 alin. (2) din O.U.G. nr. 60/2011. Rambursarea sau, după caz, reîntregirea
plafonului se va putea face pe parcursul perioadei de derulare a contractului de credit. Toate
sumele trase úi nerambursate devin scadente la data expirării valabilităĠii liniei de credit.
Art. 2.2. (1) Valoarea maximă a garanĠiei este de ..................... lei, reprezentând ........% din
plafonul liniei de credit, exclusiv dobânzile úi comisioanele bancare úi alte sume datorate de
beneficiarul Programului în baza contractului de credit.
(2) Valoarea garanĠiei se reduce cu principalul rambursat de către beneficiar, proporĠional cu
procentul de garantare.
Art. 2.3. (1) Beneficiarul garantează îndeplinirea obligaĠiei de rambursare a liniei de credit
FinanĠatorului în temeiul prezentului contract, cu garanĠia reală mobiliară prevăzută la art.9
alin.(2) din O.U.G. nr.60/2011 úi cu garanĠia personală a fideiusorului/rilor......................... .
(2) GaranĠiile colaterale acoperă ........% din valoarea liniei de credit.
Art. 2.4. (1) Beneficiarul Programului se obligă să constituie, conform prevederilor titlului VI
din Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, cu
modificările ulterioare, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul FinanĠelor Publice,
o garanĠie reală mobiliară - gaj fără deposedare asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor
curente deschise la instituĠia de credit finanĠatoare, valabilă până la stingerea creanĠelor datorate
de acesta în baza contractului de garantare, în limita liniei de credit contractate.
(2) FinanĠatorul, prin reprezentanĠii săi , va efectua formalităĠile de înscriere úi de radiere în/din
Arhiva Electronică de GaranĠii Reale Mobiliare a garanĠiei reale mobiliare - gaj fără deposedare
asupra tuturor conturilor curente deschise de beneficiarul Programului la instituĠia de credit
finanĠatoare, valabilă până la stingerea creanĠelor datorate de acesta în baza contractului de
garantare, în limita liniei de credit contractate, constituită conform prevederilor Titlului VI din
Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, cu modificările
ulterioare, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul FinanĠelor Publice.
(2) GaranĠia reală mobiliară se va constitui úi înscrie concomitent, atât în favoarea statului
român, cât úi în favoarea finanĠatorului, úi va avea rang prioritar în raport cu celelalte garanĠii
constituite úi înscrise de alĠi creditori asupra soldurilor creditoare ale conturilor curente deschise
de beneficiar la finanĠator.
(3) Sumele realizate în urma executării garanĠiei prevăzute la alin. (2) se vor distribui de către
FinanĠator proporĠional cu procentul de garantare.
Art. 2.5. (1) Dl/dna. ____________, /S.C.____________, în calitate de administrator/asociat,
acĠionar/ al SC ___________________ , persoană fizică ce organizează activitatea economică a
beneficiarului - persoană fizică autorizată/intreprindere individuală/întreprindere familială, în
calitate de fideiusor, va/vor garanta creanĠele rezultate din plata garanĠiilor acordate de
F.N.G.C.I.M.M. în numele úi în contul statului, cu renunĠarea la beneficiul de discuĠiune úi
diviziune.
(2) Contractele de fideiusiune sunt titluri executorii úi au valoare de înscrisuri autentice.
Capitolul 3 - Prima de garantare
Art. 3.1. Beneficiarii Programului care obĠin aprobarea garantării liniei de credit de către
F.N.G.I.M.M. în numele úi în contul statului, datorează o primă de garantare, constituită din
comisionul de risc cuvenit Ministerului FinanĠelor Publice úi din comisionul de administrare
cuvenit F.N.G.C.I.M.M, pentru fiecare perioadă de valabilitate a garanĠiei.
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Art. 3.2. Comisionul de risc se calculează flat, prin aplicarea procentului de............%, la
valoarea garanĠiei aprobate de F.N.G.C.I.M.M. úi se plăteúte de beneficiar după obĠinerea
aprobării garantării liniei de credit de către F.N.G.C.I.M.M..
Art. 3.3. Plata comisionului de risc se face de către beneficiar, în contul IBAN
RO24TREZ999650101XXXXXXX, deschis pe numele Ministerului FinanĠelor Publice la
Trezoreria Operativă Centrală, cod de identificare fiscală 8609468, integral, înainte de semnarea
contractului de garantare transmis de către F.N.G.C.I.M.M. instituĠiei de credit.
Art. 3.4. Comisionul de administrare se calculează flat, prin aplicarea procentului de..........%, la
valoarea garanĠiei úi se plăteúte de beneficiar după comunicarea aprobării garantării liniei de
credit de către F.N.G.C.I.M.M..
Art. 3.5.(1) ObligaĠiile de virare a comisionului de administrare datorat FNGCIMM, precum úi
de calculare úi verificare a plăĠii comisionului de risc datorat de beneficiar îi revin FinanĠatorului.
(2) Virarea comisionului de administrare se face de către FinanĠator, în contul F.N.G.C.I.M.M.
SA-IFN nr. RO81 BRDE 445S V678 1026 4450, deschis la B.R.D., AgenĠia Banu Manta, integral,
în baza comunicării valorii comisionului de administrare din inútiinĠarea de aprobare întocmită
de F.N.G.C.I.M.M., urmând ca factura emisă pentru comision să fie transmisă ulterior, împreună
cu cele trei contracte1, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la încasarea comisionului de
administrare. FinanĠatorul are obligaĠia de a transmite copia ordinului de plată privind achitarea
comisionului de administrare la adresa de e-mail opkogalniceanu@fngcimm.ro.
(2) F.N.G.C.I.M.M. transmite FinanĠatorului, odată cu cele trei contracte semnate de
F.N.G.C.I.M.M. úi factura privind plata comisionului de administrare datorat la acordarea
garanĠiei, emisă pe numele FinanĠatorului.
(3) În cazul prelungirii termenului de valabilitate a garanĠiei deja acordate, calculul úi plata
comisionului de administrare se efectuează potrivit prevederilor art. 3.2.-3.4. din prezentul
contract.
(4) FinanĠatorul datorează comisionul de administrare menĠionat în înútiinĠarea de aprobare a
solicitarii de garantare úi în situaĠia în care F.N.G.C.I.M.M. a transmis finanĠatorului contractele
de garantare úi, ulterior, acesta a renunĠat la garanĠia solicitată.
Art. 3.6. În cazul în care FinanĠatorul nu virează comisionul de administrare datorat
F.N.G.C.I.M.M. de către Beneficiar până la data de 15 a lunii următoare celei în care
F.N.G.C.I.M.M. a comunicat inútiinĠarea de aprobare a garanĠiei, valabilitatea aprobării încetează
de drept úi în mod automat.
Art. 3.7. Contractele care nu au fost returnate de finanĠator prin procesul verbal de
predare/primire aferent lunii calendaristice următoare celei în care trebuia efectuată
predarea/primirea în conformitate cu prevederile art.16 alin.(4) din H.G. nr.682/2011 se
anulează, iar valabilitatea aprobării garanĠiei încetează de drept úi în mod automat după expirarea
acestui termen.

1

contractul de garantare (in trei exempare), contractul/contractele de fidejusiune (in doua exemplare) úi contractul
de garanĠie reală mobiliară privind constituirea gajului prevăzut la art. 9.(2) din O.U.G. nr. 60/2011(in trei
exemplare).
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Capitolul 4 - ObligaĠiile părĠilor
Art. 4.1. Beneficiarul se obligă:
a) să ramburseze finanĠarea garantată conform contractului de credit úi eventualelor acte
adiĠionale la acesta;
b) sa utilizeze sumele din linia de credit numai pentru:
b1) cheltuieli privind aprovizionarea, producĠia, desfacerea;
b2) cheltuieli privind executarea de lucrări úi/sau prestarea de servicii;
b3) cheltuieli privind constituirea, prelucrarea, valorificarea stocurilor;
b4) alte tipuri de cheltuieli necesare desfăúurării activităĠii curente;
b5) cheltuieli cu salariile úi alte cheltuieli asimilate;
b6) plata impozitelor, taxelor, contribuĠiilor úi a altor sume datorate bugetului
general consolidat;
b7) alte costuri de operare.
c) sa achite comisionul de administrare cuvenit F.N.G.C.I.M.M. úi comisionul de risc
cuvenit M.F.P.;
d) sa plătească lunar partea din dobândă care îi revine în baza contractului de credit,
urmând ca, în baza convenĠiei de colaborare dintre A.I.P.P.I.M.M. úi instituĠia de credit
parteneră, A.I.P.P.I.M.M. să vireze lunar instituĠiei de credit partenere subvenĠia de
dobândă aferentă creditului contractat de către beneficiar în condiĠiile stabilite prin OUG
nr. 60/2011; în cazul în care A.I.P.P.I.M.M. nu va plăti din orice motiv FinanĠatorului
subvenĠia de dobândă, Beneficiarul se obligă să achite din surse proprii la prima úi simpla
cerere a FinanĠatorului întreaga dobândă datorată conform contractului de credit.
e) să prezinte finanĠatorului garanĠii colaterale pentru cel puĠin 40% din valoarea
creditului, conform normelor interne ale FinanĠatorului;
f) să constituie, conform prevederilor Titlului VI din Legea nr. 99/1999 privind unele
măsuri pentru accelerarea reformei economice, cu modificările ulterioare, în favoarea
statului român, reprezentat de Ministerul FinanĠelor Publice, o garanĠie reală mobiliară gaj fără deposedare asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor curente deschise la
instituĠia de credit finanĠatoare, valabilă până la stingerea creanĠelor datorate de acesta în
baza contractului de garantare, în limita liniei de credit contractate. GaranĠia reală
mobiliară se va constitui úi înscrie concomitent, atât în favoarea statului român, cât úi în
favoarea finanĠatorului, úi va avea rang prioritar în raport cu celelalte garanĠii constituite
úi înscrise de alĠi creditori asupra soldurilor creditoare ale conturilor curente deschise de
beneficiar la finanĠator, iar sumele realizate în urma executării garanĠiei reale mobiliare
se vor distribui de către FinanĠator proporĠional cu procentul de garantare.
g) cel puĠin unul dintre administratorii, acĠionarii sau asociaĠii beneficiarului programului,
precum úi întreprinzătorul persoană fizică ce desfăúoară activităĠi economice în mod
independent, autorizată potrivit legii, după caz, în calitate de fideiusor, să garanteze prin cel
puĠin un angajament personal, creanĠele rezultate din plata garanĠiilor acordate de
F.N.G.C.I.M.M. în numele úi în contul statului, cu renunĠarea la beneficiul de discuĠiune úi
diviziune. Contractele de fideiusiune sunt titluri executorii úi au valoare de înscrisuri autentice;
h) să suporte din surse proprii costurile aferente operaĠiunilor prevăzute la art. 2.4 din
prezentul contract de garantare;
i) să restituie statului român, prin Ministerul FinanĠelor Publice, suma achitată în contul
garanĠiei acordate prin prezentul contract; în caz contrar, acest debit va fi recuperat în
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mod silit de către organele teritoriale competente ale AgenĠiei NaĠionale de Administrare
Fiscală (ANAF), conform dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare;
j) să plătească dobânzi úi penalităĠi de întârziere conform dispoziĠiilor OrdonanĠei
Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările úi completările ulterioare, începând
cu ziua următoare datei plăĠii sumei rezultate din executarea garanĠiei úi până la data
stingerii inclusiv, calculate de către AgenĠia NaĠională de Administrare Fiscală úi aplicate
creanĠelor rezultate din plata garanĠiilor în cadrul Programului ;
k) să Ġină o evidenĠă specifică a ajutoarelor primite conform Programului, a altor scheme
de minimis úi a altor ajutoare de stat; să arhiveze evidenĠa specifică úi să o păstreze o
perioadă de 10 ani;
l) să raporteze, în calitate de beneficiar de ajutor de minimis, efectele participării la
program către oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici úi mijlocii úi cooperaĠie
(O.T.I.M.M.C.) de care aparĠine judeĠul în care este înregistrat, pentru o perioadă de 3
ani, începând cu anul următor acordării ajutorului financiar nerambursabil.
Art. 4.2. FinanĠatorul se obligă:
a) să verifice, la acordarea finanĠării, îndeplinirea de către beneficiar a criteriilor de
eligibilitate prevăzute la art. 3 alin (1) din OUG nr. 60/2011;
b) să acorde linia de credit cu facilităĠile prevăzute la art. 7 din O.U.G. nr. 60/2011;
c) să aprobe tragerile din linia de credit acordată Beneficiarului numai pentru destinaĠiile
precizate la art. 3 alin (2) din O.U.G. nr. 60/2011, cu respectarea prevederilor Cap. III din
HG nr. 682/2011;
d) să asigure respectarea obligaĠiei beneficiarului de a constitui o garanĠie reală mobiliară
- gaj fără deposedare asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor curente deschise la
finanĠator pe numele beneficiarului, la momentul acordării finanĠării, conform
prevederilor titlului VI din Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea
reformei economice, cu modificările ulterioare, în favoarea statului român, reprezentat de
Ministerul FinanĠelor Publice, valabilă până la stingerea creanĠelor datorate de beneficiar
în baza contractuluide garantare;
e) să acorde finanĠările în cadrul Programului pe o perioadă de maximum 1 an, cu
posibilitatea prelungirii in conditiile Programului;
f) să efectueze pe cheltuiala beneficiarului formalităĠile de inscriere / modificare /
stingere la Arhiva Electronică de GaranĠii Reale Mobiliare a garanĠiei reale mobiliare gaj fără deposedare asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor curente deschise la
FinanĠator pe numele Beneficiarului;
g) să prevadă în mod expres în contractele de credit separat costurile cu dobânda,
evidenĠiindu-se distinct dobânda subvenĠionată,;
h) să prezinte, odată cu cererea de plată, documentele prevăzute la la art. 7.1 din
Conventia de lucru;
i) să efectueze predarea/primirea câte unui exemplar original al contractelor de garantare,
al contractelor de fideiusiune, precum úi al contractelor de garanĠie reală mobiliară,
semnate de către părĠi, lunar, centralizat, până cel mai târziu la data de 15 a fiecărei luni
calendaristice pentru luna precedentă, pe bază de proces-verbal de predare/primire
încheiat între instituĠia de credit finanĠatoare úi F.N.G.C.I.M.M.;
j) lunar, până la data de 07 a lunii curente pentru luna anterioară, unitatea centrală a
FinanĠatorului transmite F.N.G.C.I.M.M. informaĠii referitoare la liniile de credit
garantate de acesta, , pe toată durata Programului;
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k) să solicite acordul F.N.G.C.I.M.M. în cazul în care aprobă modificări ale clauzelor
contractului de credit (altele decât prelungirea valabilităĠii liniei de credit úi, respectiv, a
garanĠiei) în termen de 10 zile lucratoare de la aprobarea modificărilor respective.
Art. 4.3. F.N.G.I.M.M. se obligă:
a)să solicite finanĠatorului informaĠii suplimentare, atunci când elementele cuprinse în
solicitarea de garantare úi în documentaĠia furnizată nu sunt suficiente pentru efectuarea
analizei;
b) să verifice îndeplinirea criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin (1) din OUG
nr. 60/2011 úi să efectueze analiza situaĠiei economico-financiare a solicitantului pe baza
informaĠiilor furnizate de finanĠator, în conformitate cu normele proprii;
c) să urmărească úi să verifice îndeplinirea de către FinaĠator a obligaĠiilor asumate prin
prezentul contract de garantare, la termenele úi în condiĠiile prevăzute de acesta;
d) să monitorizeze garanĠiile acordate prin urmărirea periodică a stadiului derulării liniei
de credit garantate, pe baza situaĠiilor furnizate de FinanĠator, conform prevederilor
Conventiei de lucru;
e) să verifice încadrarea cererii de plată în termenii úi în condiĠiile OUG nr. 60/2011, ale
HG 682/2011, Conventiei de lucru úi ale prezentului contract de garantare;
f) să aprobe, în maxim 10 zile calendaristice, cererea de plată a garanĠiei în condiĠiile
transmiterii de către FinanĠator a tuturor documentelor care însoĠesc cererea de plată,
prevăzute la art. 23 alin. (1) din HG nr. 682/2011 în perioada de valabilitate a garanĠiei,
asumării de către FinanĠator a verificării îndeplinirii obligaĠiilor prevăzute la art. 3 alin.
(1) lit. f), h), i) úi j) din O.U.G. nr. 60/2011, respectării de către beneficiar a obligaĠiilor
prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. e) úi g) din acelaúi act normativ, precum úi în condiĠiile
achitării primei de garantare;
g) să respingă, în maxim 10 zile calendaristice, cererea de plată a garanĠiei, în condiĠiile
transmiterii unor documente care însoĠesc cererea de plată incomplete/care nu respectă
prevederile legale sau în afara perioadei de valabilitate a garanĠiei, neasumării de către
instituĠia de credit finanĠatoare a verificării îndeplinirii oricărora dintre obligaĠiile
prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. f), h), i) úi j) din O.U.G. nr. 60/2011, nerespectării de către
beneficiar a oricărora dintre obligaĠiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. e) úi g) din acelaúi
act normativ, precum úi în condiĠiile neachitării primei de garantare;
h) să restituie cererea de plată úi documentaĠia însoĠitoare în cazul în care aceasta a fost
transmisă înainte ca beneficiarul să înregistreze cel puĠin 30 de zile de restanĠă la plata
principalului;i) să comunice FinanĠatorului decizia cu privire la plata garanĠiei cel târziu în ziua
următoare adoptării, precum úi faptul că decizia s-a transmis Ministerului FinanĠelor
Publice în vederea efectuării plăĠii;
j) să transmită debitorului beneficiar al garanĠiei, în termen de 15 zile calendaristice de la
data efectuării de către Ministerul FinanĠelor Publice a plăĠii garanĠiei către FinanĠator,
înscrisul prin care se individualizează creanĠa bugetară rezultată prin plată, úi data
scadenĠei acesteia. Procedura de transmitere se efectuează prin poútă, cu scrisoare
recomandată cu confirmare de primire;
k) să transmită în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea
procedurii de transmitere, organelor fiscale competente ale AgenĠiei NaĠionale de
Administrare Fiscală (ANAF), în vederea recuperării creanĠei în condiĠiile legii,
următoarele documente:
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- înscrisul prevăzut la litera i), împreună cu dovada efectuării procedurii de transmitere
către debitorul - beneficiar al finanĠării garantate,
- contractul de garantare în original;
- contractul/contractele de fideiusiune în original, însoĠit de copia documentului de
identitate al fideiusorului, úi
- contractul de garanĠie reală mobiliară, însoĠit de copia avizului de înscriere a
contractului de garanĠie reală mobiliară în Arhiva Electronică de GaranĠii Reale;
l) să garanteze pentru securitatea transmiterii informaĠiilor úi a documentelor referitoare
la Program, prin intermediul aplicaĠiei web ce este pusă la dispoziĠia FinanĠatorului, úi, de
asemenea, pentru remedierea oricărei disfuncĠionalităĠi tehnice sau de orice natură, care
poate apărea în utilizarea acesteia. FinanĠatorul nu este răspunzător în faĠa Beneficiarului
sau a F.N.G.C.I.M.M. dacă întârzierea transmiterii documentelor către F.N.G.C.I.M.M.
sau transmiterea acestora într-un mod defectuos s-a datorat unei disfuncĠionalităĠi a
aplicaĠiei web;
m) să soluĠioneze, în termen de 10. zile lucrătoare, solicitările FinanĠatorului privind
modificarea unor clauze ale prezentului contract.
Capitolul 5 - Plata garanĠiei
Art. 5.1. (1) În cazul în care Beneficiarul Programului nu îúi îndeplineúte obligaĠiile de plată care
îi revin în baza contractului de credit, instituĠia de credit poate solicita executarea garanĠiei emise
de F.N.G.C.I.M.M, în numele úi în contul statului, prin transmiterea cererii de plată. Cererea de
plată se transmite F.N.G.C.I.M.M. în perioada de valabilitate a garanĠiei, ulterior trecerii la
restanĠă a întregii finanĠări garantate, fără însă a depăúi 75 de zile calendaristice de la data
înregistrării restanĠei la plata principalului, însoĠită de documentele prevăzute la art. 7.1 din
Conventia de lucru.
(2) DocumentaĠia care trebuie să însoĠească cererea de plată se depune la sediul social al
F.N.G.C.I.M.M. într-un singur exemplar, îndosariat, paginat úi opisat.
Art. 5.2. (1) În termen de cel mult 10 zile calendaristice de la primirea cererii de plată,
F.N.G.C.I.M.M. aprobă sau respinge plata.
(2) F.N.G.C.I.M.M. aprobă cererea de plată a garanĠiei în condiĠiile prevazute la art.7.3 din
Conventia de lucru.
(3) F.N.G.C.I.M.M. respinge cererea de plată a garanĠiei în condiĠiile prevazute la art.7.4 din
Conventia de lucru.
(4) Decizia referitoare la cererea de plată se comunică FinanĠatorului úi Ministerului FinanĠelor
Publice cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare adoptării acesteia.
(5) Plata garanĠiei se face de către Ministerul FinanĠelor Publice într-un cont unic al
FinanĠatorului, pe baza deciziei F.N.G.C.I.M.M. de aprobare a cererii de plată, în termen de
maximum 15 zile calendaristice de la data primirii de către F.N.G.C.I.M.M. a cererii de plată,
fără însă a depăúi 90 de zile calendaristice de restanĠă la plată a Beneficiarului la plata
principalului.
(6) Sumele garantate de F.N.G.C.I.M.M. se plătesc instituĠiei de credit finanĠatoare de către
M.F.P. de la fondul de risc úi se recuperează de către organele competente ale AgenĠiei NaĠionale
de Administrare Fiscală de la Beneficiar, în condiĠiile legii.
(7) În termen de 5 zile lucrătoare de la data plăĠii valorii de executare a garanĠiei, M.F.P.
transmite F.N.G.C.I.M.M. dovada efectuării plăĠii.
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(8) F.N.G.C.I.M.M. restituie cererea de plată úi documentaĠia însoĠitoare în cazul în care a fost
transmisă înainte ca Beneficiarul să înregistreze cel puĠin 30 de zile de restanĠă la plata
principalului.
Art. 5.3.(1) După plata garanĠiei, F.N.G.C.I.M.M. întocmeúte un înscris prin care se
individualizează creanĠa bugetară rezultată prin plată, precum úi data scadenĠei acesteia, care se
transmite Beneficiarului, prin poútă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în
termen de 15 zile calendaristice de la data primirii de la M.F.P. a dovezii efectuării plăĠii
garantiei.
(2) Înscrisul prevăzut la alin. (1) împreună cu dovada efectuării procedurii de transmitere către
debitorul - beneficiar al finanĠării garantate, însoĠit de contractul de garantare în original,
contractul/contractele de fideiusiune în original însoĠit de copia documentului de identitate al
fideiusorului úi contractul de garanĠie reală mobiliară însoĠit de copia avizului de înscriere a
contractului de garanĠie reală mobiliară în Arhiva Electronică de GaranĠii Reale, se înaintează, în
termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de
transmitere, organelor fiscale competente ale AgenĠiei NaĠionale de Administrare Fiscală, în
vederea recuperării, în condiĠiile legii.
Capitolul 6 - Răspunderea părĠilor
Art. 6.1. PărĠile răspund conform legii în cazul neîndeplinirii, îndeplinirii necorespunzătoare sau
cu întârziere a obligaĠiilor ce le revin potrivit prezentului contract úi legislaĠiei corespunzătoare
aplicabile acesteia, cu excepĠia cazurilor în care nerespectarea se datorează forĠei majore, faptului
celeilalte părĠi ori îndeplinirii unei activităĠi impuse de lege.
Capitolul 7 - Litigii
Art. 7.1. Orice litigiu apărut între părĠile semnatare în legătură cu încheierea, interpretarea sau
executarea prezentului contract se soluĠionează pe cale amiabilă, prin conciliere, în condiĠiile art.
7201 din Codul de procedură civilă. În cazul în care concilierea rămâne fără rezultat, părĠile vor
supune litigiul spre soluĠionare instanĠelor judecătoreúti competente de la sediul social al
Ministerului FinanĠelor Publice.
Capitolul 8 - DispoziĠii finale
Art. 8.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării sale de către părĠi, sub condiĠia plăĠii
comisionului de risc.
Art. 8.2. Modificarea prezentului contract se poate face numai prin acordul părĠilor, materializat
în acte adiĠionale.
Art. 8.3. Răspunderea asumată de F.N.G.C.I.M.M.în temeiul prezentului contract încetează în
următoarele situaĠii:
a) la data îndeplinirii de către Beneficiar a tuturor obligaĠiilor faĠă de FinanĠator;
b) la data la care Ministerul FinanĠelor Publice plăteúte valoarea de executare a garanĠiei;
c) la data primirii cererii de renuntare la garanĠie din partea FinanĠatorului;
d) la data încetării valabilităĠii aprobării garanĠiei conform prevederilor art.3.6. úi 3.7. din
prezentul contract.
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Art. 8.4. Prezentul contract de garantare este valabil până la data de ......................... sub rezerva
dispoziĠiilor art. 8.3 din prezentul contract.
Art. 8.5. DispoziĠiile prezentului contract se completează cu cele din legislaìia generală
aplicabilă, respectiv din O.U.G. nr. 60/2011 úi din H.G. nr. 682/2011.
Art. 8.6 În conformitate cu prevederile art.11 alin. (10) din OUG nr. 60/2011, prezentul contract
constituie titlu executoriu.
Prezentul contract a fost redactat úi încheiat astăzi, ............................, în patru exemplare
originale, câte unul pentru FinanĠator úi Beneficiar úi două pentru F.N.G.C.I.M.M..
FNGCIMM SA-IFN,

FINANğATOR,

BENEFICIAR,

(Funcጔie)

(Funcጔie)

(Funcጔie)

(Nume çi prenume)

(Nume çi prenume)

(Nume çi prenume)

(Funcጔie)

(Funcጔie)

(Funcጔie)

(Nume çi prenume)

(Nume çi prenume)

(Nume çi prenume)

(Funcጔie)

(Funcጔie)

(Funcጔie)

(Nume çi prenume)

(Nume çi prenume)

(Nume çi prenume)

Întocmit,
(FuncĠie),

(Nume úi prenume)
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Anexa nr. 4
CONTRACT DE FIDEIUSIUNE
-Programul M. KogălniceanuNr._____ din __________
I. PărĠile
Între:
1) Dl/dna. ____________, domiciliat/ă în localitatea _________, str. ......................… nr.
............. bloc .... scara ...... etaj ..... apartament ................ sector/judeĠ.............................. telefon
................ fax ..........................e-mail........................, JudeĠul _____________, posesor al ____,
seria ______, nr. _________, emisa de ______________, CNP _____________,
/S.C.____________, cu sediul social în localitatea............................... str. ......................… nr.
............. bloc .... scara ...... etaj ..... apartament ................ sector/judeĠ.............................. telefon
................ fax ..........................e-mail........................, înregistrat la Registrul ComerĠului sub nr.
....…..….......…......., cod unic de înregistrare ............................ CAEN activitate principală
.............................., reprezentat de ................................................, CNP/CUI ....................în
calitate de administrator/asociat, acĠionar/ al SC ___________________ , persoană fizică ce
organizează activitatea economică a beneficiarului persoană fizică autorizată/întreprindere
individuală/întreprindere familială, denumit în continuare FIDEIUSOR,
úi
úi
2) Statul român, prin Ministerul FinanĠelor Publice, reprezentat de Fondul NaĠional de Garantare
a Creditelor pentru Întreprinderile Mici úi Mijlocii - S.A. – IFN (denumit în continuare
F.N.G.C.I.M.M.), cu sediul social în Bucureúti, str. Stefan Iulian nr.38, Sector 1, înregistrat în
Registrul ComerĠului sub nr. J40/10581/21.12.2001, Cod Unic de Înregistrare 14367083, în
Registrul general al IFN sub nr. RG-PJR-41-110174 úi în Registrul special al IFN sub nr. RSPJR-41-110030, reprezentat de _____________în calitate de _________, denumit în continuare
CREDITOR,
Având în vedere faptul ca CREDITORUL úi S.C. __________S.R.L., cu sediul social în
localitatea__________, Str._______, nr. _____, bloc_______, scara_____, etaj____,
apartament___________,
JudeĠul/sectorul
___________,
telefon
_________,
fax
______________,e-mail ____________ înmatriculată în Registrul ComerĠului sub
nr.__________, Cod Unic de Înregistrare _________ / persoana fizica autorizata/întreprinderea
individuală/întreprinderea familială, cu
sediul profesional în localitatea__________,
Str._______, nr. _____, bloc_____________, scara________, etaj______, apartament_________
JudeĠul/sectorul
___________,
telefon
_____________,
fax
____________,
email________________, înregistrată în Registrul ComerĠului sub nr.__________________, Cod
Unic de Înregistrare __________________(denumită în continuare "DEBITORUL
PRINCIPAL"), au încheiat Contractul de garantare nr. ________(denumit în continuare
CONTRACTUL DE GARANTARE), prin care Creditorul a acordat o garanĠie în numele úi în
contul statului pentru linia de credit contractată în cadrul Programului Mihail Kogălniceanu
pentru întreprinderi mici úi mijlocii (denumit în continuare Programul M. Kogălniceanu) de către
Debitorul Principal de la instituĠia de credit finanĠatoare____________ în sumă de ________ lei,
pe termen de ________ luni;
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Luând în considerare faptul că, potrivit prevederilor art.10 alin.(1) din O.U.G. nr. 60/2011
privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici úi mijlocii, cel
puĠin unul dintre administratorii, acĠionarii sau asociaĠii beneficiarului programului, precum úi
întreprinzătorul persoană fizică ce desfăúoară activităĠi economice în mod independent,
autorizată potrivit legii, după caz, în calitate de fideiusor, trebuie să garanteze prin cel puĠin un
angajament personal, creanĠele rezultate din plata garanĠiilor acordate, cu renunĠarea la beneficiul
de discuĠiune úi diviziune;
Întrucât, pentru a asigura îndeplinirea obligaĠiilor Debitorului Principal, rezultate din Contractul
de garantare, Fideiusorul a convenit să-i acorde acestuia o garanĠie personală (denumită în
continuare GARANğIA), obligându-se faĠă de Creditor în solidar cu Debitorul Principal;
a intervenit prezentul contract în următorii termeni:
II. - Scopul/Obiectul contractului de fidejusiune /Suma garantată/Durata
Art.1 Prezentul contract se încheie în scopul garantării de către Fideiusor, în mod irevocabil úi
necondiĠionat a obligaĠiei de a restitui sumele rezultate din executarea garanĠiei acordate în
favoarea debitorului .......................de F.N.G.C.I.M.M., în numele úi în contul statului, în cadrul
Programului M. Kogălniceanu, derivând din contractul de garantare nr........................................
Art.2 Conform extrasului din baza de date a Registrului ComerĠului – RECOM on line, la data
semnării
prezentului
contract,
Fideiusorul
are
calitatea
de
..................
asociat/acĠionar/administrator al beneficiarului/ persoană fizică ce organizează activitatea
economică a beneficiarului în condiĠiile legii.
Art.3 Fideiusorul constituie în favoarea Creditorului GaranĠia, prin care garantează cu toate
bunurile sale mobile úi imobile, prezente úi viitoare, inclusiv veniturile ce se vor realiza din orice
activitate, îndeplinirea de către debitor a tuturor obligaĠiilor de plată derivând din contractul de
garantare.
Art.4 Suma garantată de prezenta GaranĠie este de__________lei, reprezentând .......% din
valoarea maximă a principalului liniei de credit acordate în condiĠiile Programului M.
Kogălniceanu.
Art.5 Fidejusorul declară că este de acord cu prevederile prezentului contract, fiind în deplină
cunoútinĠă de cauză cu privire la obligaĠiile care îi revin în temeiul contractului de garantare úi
pentru a căror executare garantează personal.
Art.6 Fideiusorul declară úi garantează prin prezentul Contract, că la data semnării acestuia are
capacitatea deplină de a acorda GaranĠia, este solvabil, iar suma garantată poate fi acoperită în
orice moment.
Art.7 GaranĠia va fi o garanĠie continuă úi va rămâne în vigoare până la îndeplinirea integrală úi
exactă a tuturor obligaĠiilor debitorului decurgând din contractul de garantare úi/sau ale
Fideiusorului din prezentul contract.
III. - ConĠinutul contractului de fideiusiune
Art.8 Prin prezentul contract, Fideiusorul se obligă în solidar cu Debitorul Principal faĠă de
Creditor, renunĠând în mod expres la beneficiul de discuĠiune, astfel încât Creditorul are
facultatea de a urmări direct bunurile Fidejusorului.
Art.9 GaranĠia constituită prin prezentul contract nu va fi prejudiciată în nici un fel de orice altă
garanĠie existentă în prezent sau ulterioară la care e îndreptăĠit Creditorul.
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Art.10 Fidejusorul renunĠă în mod expres la beneficiul de diviziune úi nu poate cere creditorului
să îúi dividă mai întâi acĠiunea úi să o reducă la partea corespunzătoare Debitorului Principal,
respectiv la partea celorlalĠi fideiusori.
Art.11 Drepturile Creditorului decurgând din prezentul contract se completează cu cele
prevăzute de lege.
Art.12 În cazul neplăĠii sumei garantate sau a unei părĠi din suma garantată, Creditorul va avea
dreptul, fără notificarea prealabilă a Fideiusorului, să treacă la executarea silită a Fideiusorului
conform prezentului contract, în conformitate cu legislaĠia română aplicabilă.
Art.13 Toate sumele rezultate din valorificarea GaranĠiei constituite conform prezentului
contract vor fi distribuite de către Creditor în conformitate cu legislaĠia aplicabilă úi orice astfel
de distribuire va avea prioritate faĠă de orice alocare efectuată de către Fideiusor.
IV. - ForĠa majoră
Art.14 ForĠa majoră, aúa cum este definită în doctrina juridică úi jurisprudenĠă, apără de
răspundere partea care o invocă, sub condiĠia notificării celeilalte părĠi în termen de 10 zile
lucrătoare de la apariĠie úi a probării acestui eveniment cu documente justificative eliberate de
Camera de ComerĠ úi Industrie a României. Încetarea forĠei majore va fi anunĠată tot într-un
termen de 10 zile lucrătoare. Neîndeplinirea formalităĠilor de anunĠare a forĠei majore atrage
decăderea părĠii în cauză din dreptul de a o invoca .
V. - Alte dispoziĠii
Art.15 Fideiusorul nu va fi descărcat de obligaĠiile asumate prin prezentul contract până când nu
sunt îndeplinite integral toate obligaĠiile Debitorului Principal, aúa cum au fost asumate prin
contractul de garantare, iar prezentul contract va rămâne în vigoare úi va produce efecte depline
până când obligaĠiile menĠionate vor fi îndeplinite.
Art.16 Dacă una din dispoziĠiile prezentului contract sau oricare parte a acestuia va deveni
nevalidă sau inaplicabilă, celelalte dispoziĠii vor rămâne valabile úi aplicabile în limita permisă
de lege.
Art.17 Neexercitarea de către Creditor a oricărui drept sau acĠiune decurgând din prezentul
contract sau orice întârziere din partea sa în exercitarea acestora, nu va fi interpretată ca o
renunĠare la dreptul său.
Art.18 Prezentul contract va fi guvernat úi interpretat în conformitate cu legile române.
Art.19 Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu prezentul contract, se va soluĠiona de către
instanĠele judecătoreúti competente.
Art.20 Prezentul contract este titlu executoriu úi are valoare de înscris autentic conform
prevederilor art.10 alin.(2) din O.U.G. nr. 60/2011.
PărĠile prezentului contract, acĠionând prin reprezentanĠii lor legal împuterniciĠi, au semnat
prezentul contract astăzi____________în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte
contractantă.
FIDEIUSOR

Pentru CREDITOR
F.N.G.C.I.M.M. S.A.-I.F.N.
Prin
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Anexa nr. 5

CONTRACT DE GARANğIE REALĂ MOBILIARĂ
- Programul M. KogălniceanuNr. ______/________
Încheiat între:
Statul român, reprezentat de Ministerul FinanĠelor Publice, prin Fondul NaĠional de Garantare a
Creditelor pentru Intreprinderile Mici úi Mijlocii S.A. – I.F.N. (denumit în continuare
F.N.G.C.I.M.M.), cu sediul social în Bucuresti, str. Stefan Iulian nr.38, Sector 1, înregistrat în
registrul comerĠului sub nr. J40/10581/21.12.2001, în Registrul general al IFN sub nr. RG-PJR41-110174 úi în Registrul special al IFN sub nr. RS-PJR-41-110030, cod unic de înregistrare
14367083, reprezentat de Dl. ____________având funcĠia de ____________, denumit în
continuare CREDITOR;
úi
I.M.M.__________________, cu sediul social în _______________, Str._________________,
nr. _______, Bl.__,Sc.____,Ap.____,Et.____, JudeĠul/sectorul _________, telefon _________,
fax ______________,e-mail ____________, înmatriculată la Registrul Comertului sub nr.
__________, cod unic de înregistrare ____________, reprezentată legal prin dl./dna.
_______________, domiciliat/ă în localitatea __________, JudeĠul __________,
Str._____________, nr. __, bl. ____, sc.____, ap. ____, identificat/ă cu B.I./CI seria __, nr.
_________, eliberat de _______________la data de ___________, CNP ___________, în
calitate de _______________, cont nr. _________________ deschis la instituĠia de credit
finanĠatoare____________, sucursala/agenĠia____________, denumit in continuare GARANT;
úi
_________________, cu sediul în__________________, str._________________, nr. _______,
Bl.__,Sc.____,Ap.____,Et.____, JudeĠul/sectorul _________, telefon _________, fax
______________,e-mail
____________înregistrată
la
registrul
comerĠului
sub
numărul______________, CUI____________, înregistrată în Registrul InstituĠiilor de Credit
sub numărul__________, cont nr._________, deschis la Banca NaĠională a României - Centrală,
reprezentată prin Dl./Dna. ____________, având funcĠia de _______________, în calitate de
instituĠie de credit finanĠatoare în cadrul Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderile
mici úi mijlocii, denumită în continuare FINANğATOR;
Întrucât:

a) Potrivit prevederilor art.9 alin.(2) din O.U.G. nr.60/2011 privind aprobarea “Programului

Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici úi mijlocii”, I.M.M.-ul se obligă să constituie,
conform prevederilor titlului VI din Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru
accelerarea reformei economice, cu modificările ulterioare, în favoarea statului român,
reprezentat de Ministerul FinanĠelor Publice, o garanĠie reală mobiliară - gaj fără deposedare
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asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise la instituĠia de credit finanĠatoare,
valabilă până la stingerea creanĠelor datorate de acesta în baza contractului de garantare, în
limita liniei de credit contractate;
b) Si avand in vedere Contractul de garantare nr. ___________ încheiat între F.N.G.C.I.M.M.,
FINANğATOR úi I.M.M., care prevede obligaĠia I.M.M.-ului de a constitui în favoarea
F.N.G.C.I.M.M. o garanĠie reală mobiliară - gaj fără deposedare asupra soldurilor creditoare
ale contului curent nr. ____________________úi nr._____________deschis(e) la
______________ Sucursala/AgenĠia_____________ în vederea asigurării îndeplinirii de
către I.M.M. a obligaĠiei de plată a sumelor ce vor rezulta din executarea de catre
FINANğATOR a garanĠiei de stat acordate de F.N.G.C.I.M.M. în numele úi în contul
statului în cadrul Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici úi mijlocii
(denumit în continuare Programul);
a intervenit prezentul contract de garanĠie reală mobiliară:
Cap. I. - Asigurări úi GaranĠii
Art. 1.1. GARANTUL asigură úi garantează CREDITORULUI următoarele:
a) se încadrează în categoria I.M.M. –urilor conform prevederilor Legii nr.346/2002, rep.,
cu modificările úi completările ulterioare úi îúi desfăúoară activitatea în condiĠiile legii
române;
b) semnarea úi executarea prezentului contract nu contravin vreunei prevederi din actele sale
constitutive úi nici unei legi sau reglementări aplicabile GARANTULUI sau angajament la
care acesta este parte, prin care bunurile sale sunt angajate sau grevate de alte sarcini;
c) este singurul proprietar al sumelor de bani asupra cărora se constituie prezenta garanĠie;
d) împotriva sa nu există înregistrată pe rolul instanĠelor judecătoreúti, la data încheierii
prezentului contract, nici o cerere având ca temei prevederile Legii nr. 85/2006 privind
procedura insolvenĠei, cu modificările úi completările ulterioare.
Cap. II. - Obiectul Contractului
Art. 2.1 În scopul garantării îndeplinirii ob1igaĠii1or de stingere a creanĠelor rezultate din plata
garanĠiei acordate de către CREDITOR în favoarea GARANTULUI în cadrul Programului
M.Kogălniceanu, în baza Contractului de garantare nr. _________, prin prezentul contract, cu
respectarea prevederilor titlului VI din Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru
accelerarea reformei economice, cu modificările ulterioare, GARANTUL, în calitate de
proprietar, consimte úi constituie necondiĠionat în favoarea CREDITORULUI, un drept de
garanĠie reală mobiliară fără deposedare – gaj asupra soldurilor creditoare, respectiv asupra
sumelor de bani prezente úi viitoare din contul său nr. ___________________ ____________ úi
nr_______________, deschis(e) la __________ Sucursala/AgenĠia úi care se vor deschide la
FINANğATOR.
Art. 2.2. ObligaĠia maximă garantată prin prezentul Contract este în valoare de _________LEI,
reprezentând ..............% din principalul liniei de credit garantate conform Contractului de
garantare nr. _____________, contractată de GARANT în cadrul Programului M. Kogălniceanu.
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Art.2.3. Dreptul de garanĠie, astfel cum este acesta constituit prin prezentul contract, este
accesoriu obligaĠiei garantate, în toată întinderea sa, alături de garanĠia personală constituită de
fideiusorul/fideiusorii......................
Art. 2.4. DisponibilităĠile din conturile curente constituie garanĠie în favoarea CREDITORULUI
până la momentul la care obligaĠiile GARANTULUI faĠă de CREDITOR vor fi lichidate integral
úi în totalitate.
Cap.IIL - ObligaĠiile GARANTULUI
Art. 3.1. Prin prezentul contract, GARANTUL se obligă:
a) să suporte toate cheltuielile aferente înscrierii úi radierii la Arhiva Electronică de GaranĠii
Reale Mobiliare a prezentului contract;
b) să nu constituie nici o altă sarcină asupra conturilor ce reprezintă obiectul garanĠiei reale
mobiliare cu exceptia garanĠiei constituite în favoarea FINANğATORULUI, proporĠional cu
procentul de garantare. GaranĠia reală mobiliară se va constitui úi înscrie concomitent, având
acelaúi rang, atât în favoarea statului român, cât úi în favoarea finanĠatorului, úi va avea rang
prioritar în raport cu celelalte garanĠii constituite úi înscrise de alĠi creditori asupra soldurilor
creditoare ale conturilor curente deschise de beneficiar la finanĠator. Sumele realizate în urma
executării garanĠiei se vor distribui de către FinanĠator proporĠional cu procentul de
Garantare;
c) să nu transfere sau să nu dispună în nici un alt mod dreptul de proprietate asupra sumelor
de bani;
d) să nu se opună urmăririi úi executării silite;
e) să recunoască dreptul FINANğATORULUI de a debita soldurile creditoare ale conturilor
sale curente identificate la art.2.1. din prezentul contract în vederea recuperării de către
CREDITOR a creanĠei rezultate din plata garanĠiei.
Art.3.2 GARANTUL, prin reprezentanĠii săi legali, acordă FINANğATORULUI un mandat
necondiĠionat úi irevocabil pentru a debita soldurile creditoare ale conturilor curente identificate
la art.2.1. din prezentul contract, în vederea recuperării creanĠei rezultate din plata garanĠiei úi a
accesoriilor acesteia, înĠelegând úi acceptând ca debitarea conturilor curente să se efectueze
direct úi fără alte formalităĠi prealabile.
Cap. IV. - Alte asigurări
Art. 4.1. GARANTUL va semna úi va da toate asigurările, actele, înscrisurile úi va îndeplini
toate procedurile pe care FINANğATORUL le poate cere pentru:
a) perfectarea sau protejarea garanĠiei constituite prin acest Contract;
b) menĠinerea sau protejarea oricăruia dintre drepturile CREDITORULUI conform
prezentului contract sau a oricărui alt contract încheiat între FINANğATOR, CREDITOR
úi GARANT în cadrul Programului;
c) exercitarea oricărei puteri, autorităĠi sau libertăĠi cu care CREDITORUL úi
FINANğATORUL sunt investiĠi prin legislaĠia aplicabilă Programului.
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Cap. V. Alte clauze
Art. 5.1. CREDITORUL acceptă constituirea acestei garanĠii pentru garantarea obligaĠiilor
asumate de statul român, reprezentat de Ministerul FinanĠelor Publice, prin FNGCIMM, conform
Contractului de garantare nr. __________ încheiat între F.N.G.C.I.M.M., FINANğATOR úi
GARANTUL – I.M.M..
Art.5.2.CREDITORUL mandatează reprezentanĠii legali ai FINANğATORULUI în vederea
efectuării formalităĠilor de înscriere/radiere a prezentului contract în Arhiva Electronică de
GaranĠii Reale Mobiliare.
Art. 5.3. FINANğATORUL se obligă ca în cazul în care GARANTUL va deschide alte conturi
la să înútiinĠeze în scris CREDITORUL în termen de 5 zile de la data deschiderii contului în
vederea încheierii unui act adiĠional la prezentul contract.
Art.5.4. De la data transmiterii cererii de plată a garanĠiei în conformitate cu prevederile art. 23
din HG nr.682/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OrdonanĠei de
urgenĠă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru
întreprinderi mici úi mijlocii, FINANğATORUL are obligaĠia de a indisponibiliza orice sume
existente în contul afectat garanĠiei reale mobiliare, până la concurenĠa soldului garanĠiei solicitat
la plată.
Art. 5.5. GARANTUL se obligă să suporte costurile aferente pentru transferul sumelor din
contul asupra căruia s-a constituit garanĠia reală mobiliară în contul CREDITORULUI.
Art. 5.6. Prezentul contract constituie titlu executoriu în conformitate cu dispoziĠiile art.17 din
Titlul VI din Legea nr. 99/1999. În temeiul acestuia, CREDITORUL este îndreptăĠit, în cazul în
care va trece la executarea silită a prezentei garanĠii, să se îndestuleze direct din suma de bani
afectată garanĠiei.
Art. 5.7. ÎN CAZ DE NEEXECUTARE, CREDITORUL POATE FOLOSI MIJLOACELE
PROPOPRII PENTRU LUAREA ÎN POSESIE A BUNULUI AFECTAT GARANğIEI.
Art.5.8. Clauzele prezentului contract se completează în mod corespunzător cu dispoziĠiile
Legii nr.99/1999, Titlul VI, cu modificările úi completările ulterioare, referitoare la regimul
juridic al garanĠiilor reale mobiliare, precum úi cu cele ale legislaĠiei aplicabile Programului
M.Kogălniceanu.
Art.5.9. În cazul unor modificări ale contractului de credit, respectiv ale contractului de
garantare, care vor face obiectul unor acte adiĠionale la acestea, efectele prezentului contract de
garanĠie reală mobiliară se extind úi asupra acestora.
Art.5.10. Orice litigiu născut din prezentul contract este de competenĠa instanĠelor de la sediul
Ministerului FinanĠelor Publice.
Art.5.11. În cazul îndeplinirii integrale a obligaĠiei garantate, FINANğATORUL va solicita
operatorului de la Arhiva Electronică de GaranĠii Reale Mobiliare să facă menĠiune despre
stingerea garanĠiei în arhivă.
Art. 5.12. Prezentul contract intră în vigoare la data încheierii úi încetează odată cu îndeplinirea
integrală a obligaĠiilor garantate, respectiv la data comunicării de către CREDITOR a deciziei de
respingere a cererii de plată a FINANğATORULUI în conformitate cu dispoziĠiile art.24 alin. (3)
din H.G. nr.682/2011.
Încheiat astăzi ____________, în 3 exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.
CREDITOR,

FINANğATOR,

GARANT,
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Anexa nr. 6

Înscris nr. ..... din data de .........................
Cćtre .................................................................*)
Spre ûtiinŖć .........................................................**)
Întrucât
la
scadenĠa
din
data
de
.....................beneficiarul
....................................................***),
cu
sediul
social
în
localitatea
..............................., str. ......................… nr. ............. bloc .... scara ...... etaj .....
apartament ................ sector/judeĠ.............................. telefon ................ fax
..........................e-mail........................, înregistrat la Registrul ComerĠului sub nr.
....…..….......…......., cod unic de înregistrare ............................ úi a fost executată
garanĠia acordată prin Contractul de garantare nr. ........... din data de ................,
s-a întocmit, în temeiul art. 25 alin.(2)din Hotărârea Guvernului nr. 682/2011
privind aprobarea normelor metodologice de implementare a programului Mihail
Kogălniceanu pentru întreprinderile mici úi mijlocii, prezentul înscris prin care s-au
individualizat următoarele sume de plată:
Natura
ScadenŖa
obligaŖiei
obligaŖiei
bugetare bugetare*****)

Nr. contractului de
garantare a liniei de
credit garantate
acordate în cadrul
Programului M.
Kogćlniceanu

Cuantumul sumei
datorate-

Sumele menŖionate mai sus se achitć în contul .......................... .
Pe documentul de platć se indicć în mod obligatoriu ûi numćrul contractului
de garantare a liniei de credit.
În cazul neplćŖii sau al neprezentćrii dovezii efectućrii acesteia, organele
fiscale competente ale AgenŖiei NaŖionale de Administrare Fiscalć vor proceda
la aplicarea procedurii de executare silitć, prevćzutć de OrdonanŖa Guvernului
nr. 92/2003 privind Codul de procedurć fiscalć, republicatć, cu modificćrile ûi

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 629 bis/2.IX.2011

completćrile ulterioare, în temeiul contractului de garantare care, potrivit
dispoziŖiilor art. 12 alin. (10) din OrdonanŖa de urgenŖć a Guvernului nr.
60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogćlniceanu pentru
întreprinderi mici ûi mijlocii, constituie titlu executoriu.
Pentru orice nelćmuriri sau obiecŖii în legćturć cu acest înscris se poate
contacta persoana al cćrei nume figureazć mai sus, la sediul nostru sau la
numćrul de telefon menŖionat.
Data emiterii:
Director,
Nume ûi prenume ..............
Semnćtura ..............
L.S.

___________
*) Organul fiscal competent al AgenĠiei NaĠionale de Administrare Fiscală.
**) Se vor completa elementele de identificare ale debitorului úi adresa acestuia.
***) Denumirea debitorului.
****) Se completează denumirea instituĠiei de credit finanĠatoare care a acordat linia de credit garantată în cadrul
Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici úi mijlocii.
*****) Se completează data plăĠii garanĠiei de către MFP.
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