
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FONDUL DE GARANTARE A CREDITULUI RURAL - IFN SA 

Ghid privind garantarea creditelor acordate 
 beneficiarilor AFIR de instituțiile finanțatoare  
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De peste 20 de ani, FGCR-IFN S.A. este partenerul MADR și al instituțiilor 
finanțatoare, contribuind la : 
 
- sprijinirea absorbției fondurilor europene ; 
- sprijinirea dezvoltării fermelor de familie ; 
- stimularea accesului producătorilor agricoli, procesatorilor privați de 

produse agricole la credite destinate finanțării capitalului de lucru și al 
proiectelor de dezvoltare rurală finanțate prin FEADR, 
prin : acordarea de garanții beneficiarilor PNDR pentru creditele aprobate 
de instituțiile finanțatoare în scopul realizării obiectivelor de investiții  
co-finanțate prin acest program. 

- Garanţia FGCR-IFN SA poate acoperi până la 80% din valoarea 
finanţării contractate şi se va reduce progresiv pe măsura rambursării 
acesteia; 

- În cazul beneficiarilor FEADR și POP prevăzuți în OUG 79/2009, 
respectiv OG 20/2013, garanția Fondului reprezintă 100%  din valoarea 
scrisorii de garanție solicitate acestora de către AFIR pentru încasarea 
avansului prevăzut în contractele de finanțare nerambursabile. 

- Valoarea maximă a garanţiei nu poate depăşi echivalentul a 2,5 mil. euro 
denominaţi în lei la cursul leu/euro de la data solicitării de garantare; 
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Condiții de eligibilitate  
 

    Beneficiarii trebuie să îndeplinească următoarele condiții : 
a) să prezinte un Contract de finanţare nerambursabilă încheiat cu AFIR ; 
b) persoanele juridice (care încheie bilanț contabil) să nu se afle în dificultate financiară ; 
c) să nu figureze cu datorii restante în baza de date a Centralei Riscurilor de Credit sau, după caz, 

Biroul de Credit sau dacă acestea există, instituţia finanțatoare confirmă rambursarea acestora 
până la data aprobării garanţiei;  

d) să nu înregistreze datorii restante către bugetul general consolidat al statului sau, după caz, 
către autoritățile fiscale competente, al căror mod de plată nu a fost reglementat (convenţii de 
eşalonare, amânare, etc.) sau care nu pot fi acoperite cu sumele de recuperat de la bugetul de 
stat prevăzute în Certificatul de atestare fiscală;  

e) împotriva beneficiarilor nu s-a instituit procedura judiciară a insolvenţei, conform legislaţiei în    
vigoare;  

f) să prezinte instituţiilor finanțatoare garanţii colaterale care împreună cu garanţia FGCR să   
acopere integral creditul/sgb-ul aprobat şi dobânda aferentă; 

g) să se încadreze conform reglementărilor BNR, în categoria de risc standard/în 
observaţie/substandard și/sau să se încadreze într-o categorie de rating care permite acordarea 
garanţiei; 

h) să accepte  plata comisionului de garantare datorat Fondului pe perioada de creditare, corelat cu 
ratingul acordat împrumutatului de către banca finanțatoare sau în cazul beneficiarilor măsurilor 
121 și 123 (exclusiv schemele de ajutor de stat) cel stabilit prin ordinul MADR. 
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  Procedura obţinerii garanţiei solicitate de instituţia finanţatoare  
 

A. Pentru obţinerea garanţiei Fondului în cazul beneficiarilor privați ai FEADR se 
procedează astfel : 

 
   Pasul  1. Beneficiarul depune la instituţia finanţatoare documentaţia de credit. 
 

 Pasul 2. Instituţia finanţatoare, în urma analizei proprii, dacă va constata că beneficiarul întruneşte 
condiţiile de creditare, dar nu prezintă suficiente garanţii pentru acordarea finanţării, solicită Fondului 
participarea la împărţirea riscului de creditare şi aprobarea garanţiei financiare. 

 
 Pasul 3. FGCR-IFN SA. analizează documentaţia transmisă de aceasta şi, în maximum 10 zile 
lucrătoare de la primirea dosarului de finanţare, întocmit conform prevederilor din Convenţia încheiată cu 
instituţia finanţatoare, comunică acesteia decizia privind acordarea/respingerea garanţiei solicitate şi, după 
caz, valoarea comisionului/primei de garantare datorate Fondului. 

 
Pasul 4. În baza aprobării Fondului, instituţia finanţatoare semnează contractul de credit cu beneficiarul şi 
contractul de garantare. 

 
 

B. Pentru obținerea unei scrisori de garanție din partea Fondului în cazul beneficiarilor  
OUG nr. 79/2009, se procedează astfel : 
 
 Beneficiarii publici prevăzuți în OUG nr. 79/2009 vor transmite la FGCR-IFN S.A. o 
solicitare de acordare a unei scrisori de garanție însoțită de documentele prevăzute ca anexă la 
această solicitare. 
 Fondul va verifica existența tuturor documentelor prevăzute în solicitarea de acordare a 
scrisorii de garanție și completarea în totalitate a solicitării.   
 În condițiile în care documentația este completă, Fondul va acorda scrisoarea de 
garanție în favoarea AFIR, în baza căreia beneficiarul public va primi avansul prevăzut în 
contractul de finanțare nerambursabilă. 
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DOCUMENTATIA NECESARA PENTRU OBTINEREA GARANTIEI FGCR 
 

A. CREDITE/ALTE INSTRUMENTE FINANCIARE (INVESTITII) - persoane 
juridice  care intocmesc bilant contabil   
• Declaratia pe propria raspundere cu privire la neincadrarea in categoria „firme in dificultate” 

Anexa 3, in original; 
• referatul de analiza intocmit de institutia finantatoare; 

• documentul/ele de aprobare ale institutiei finantatoare privind acordarea creditului/altor 
instrumente financiare, dupa caz, respectiv extrasul/ele din procesul verbal al sedintei comitetului 
de credit; 

• contractul de finantare nerambursabila încheiat cu AFIR, bugetul indicativ, declaratia de esalonare 
a platilor.  

• actele de infiintare ale societatii (act constitutiv, acte aditionale,  cerere de inscriere de mentiuni, 
cod fiscal/cod unic de inregistrare, certificat de inmatriculare la Registrul Comertului)/certificatul 
constatator care sa reflecte ultimele modificari din punct de vedere al structurii actionariatului, 
schimbare de sediu social, obiect de activitate, etc.,  

• bilanturile contabile anuale depuse conform legii pentru ultimii trei ani fiscali sau dupa caz  
declaratie de inactivitate depusa la  Oficiul Registrul Comertului. 

•  ultimul bilant contabil incheiat la 30 iunie anul financiar curent si depus conform legii; 

• ultima balanta de verificare lunara incheiata inainte de data solicitarii de garantare; 

• certificatul de atestare fiscala valabil la data analizei băncii; 

• consultarile CIP si CRC  valabile la data solicitarii garantiei; 

• studiul de fezabilitate/ memoriu justificativ/ plan de afaceri, dupa caz; 

• alte documente  necesare si oportune in vederea luarii unei decizii cat si cele prevazute de 
legislatia in vigoare. 
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B. CREDITE/ALTE INSTRUMENTE FINANCIARE (INVESTITII) 
-  PFA, II, IF 

 
• referatul de analiza întocmit de instituția finanțatoare; 
• documentul/ele de aprobare ale instituției finanțatoare privind acordarea 

creditului/alt instrument financiar, respectiv extrasul/ele din procesul verbal al 
ședinței organului care a aprobat finanțarea; 

• contractul de finantare nerambursabila încheiat cu AFIR, bugetul indicativ, 
declaratia de esalonare a platilor. 

• certificatul de inregistrare emis de Oficiul Registrul Comertului;   
• certificatul de atestare fiscala valabil la data analizei băncii; 

• studiul de fezabilitate/ memoriu justificativ/ plan de afaceri, dupa caz; 
• In cazul achizitiei de terenuri agricole, adeverința APIA, emisa conform 

prevederilor din Ordinul MADR, in copie conform cu originalul.  
• consultarile CIP si, dupa caz, CRC ; 

• alte documente necesare si oportune in vederea luarii unei decizii cat si cele 
prevazute de legislatia in vigoare. 
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C . CREDITE/ALTE INSTRUMENTE FINANCIARE 
(INVESTITII) – alti beneficiari eligibili (administratia publica 
centrala/locala, beneficiari finantati din venituri bugetare si 
extrabugetare  etc.)         
 

 

•  referatul de analiza intocmit de institutia finantatoare; 

• documentul/ele de aprobare ale institutiei finantatoare privind acordarea 
creditului/alt instrument financiar, respectiv extrasul/ele din procesul 
verbal al sedintei organului care a aprobat finantarea; 

•  pentru proiectele cu finantare nerambursabila, contractul de finantare 
nerambursabila, bugetul indicativ, declaratia de esalonare a platilor, etc. 

• cod de inregistrare fiscala. 

• alte documente necesare si oportune in vederea luarii unei decizii cat si 
cele prevazute de legislatia in vigoare. 
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Costul garanției 

 
1.Pentru serviciile oferite, FGCR-IFN SA pentru toţi beneficiarii privaţi va percepe un 
comision/primă de garantare în funcţie de ratingul beneficiarului calculat de către bancă, 
în conformitate cu normele proprii şi corelat cu prevederile Comunicării Comisiei 
C155/02/2008, mai puţin beneficiarii FEADR ai măsurilor 121 şi 123 (exclusiv schemele 
de ajutor de stat) care pentru creditele (exclusiv cele aferente scrisorilor de garanţie 
bancare) aferente proiectelor co-finanţate prin FEADR), vor plăti  în anul 2015 o primă 
de garantare de 1,25 %, conform Ordinului Ministrului MADR. 
 
2.Comisioanele/primele de garantare se calculează ca procent din valoarea garanţiei 
pentru creditele pe termen scurt, iar cele pe termen mediu şi lung se calculează anual la 
soldul/valoarea garanţiei, proporţional cu numărul de luni de garantare. 
 
3.Comisioanele/primele de garantare se plătesc Fondului de către instituțiile finanțatoare 
și se încasează/recuperează de la beneficiarii garanției. 
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Băncile comerciale cu care Fondul are încheiate Convenții de lucru 
 

 
 
• Banca Comercială Română 
• BRD - Groupe Société Générale  
• Raiffeisen Bank  
• Bancpost  
• EximBank  
• Banca Românească 
• Banca Română de Credite și Investiții 
• CEC Bank  
• Alpha Bank  
• UniCredit Ţiriac  
• Bank Leumi Romania  
• Volksbank Romania  
• Romanian International Bank  
• Banca Transilvania  
• ProCredit Bank  

 
 
 
 

 
 

• Banca Comercială Carpatica   
• Veneto Bank SCPA  
• OTP Bank  
• Intesa San Paolo Bank  
• Banca Millennium  
• Libra Internet Bank  
• Banca Comercială Feroviara  
• Credite Europe Bank  
• Piraeus Bank Romania   
• Credite Agricole Bank Romania  
• Patria Credit SA 
• Agricover Credit IFN  
• Creditcoop  
• Imocredit IFN SA 
• Finance One IFN SA  
• Nexte Bank  
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Anexe  
Anexa nr. 1 

SOLICITARE DE GARANTARE 
1.Banca …………………………………………………………….. prin  Unitatea teritorială: ......................................................... 
înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. ............../ ..................../.......... , CUI:…………… cu sediul în Localitatea:   
................................... Strada: ........................................  Nr. ........ Judeţ/Sector: ................................... Telefon:.................... Fax: 
............................... , reprezentata prin ………….. si prin …………………..… 
2.  Garanţie solicitată FGCR : ......................................................... lei / valută, 
  Procentul de garantare, solicitat: ................  %. 
    Data expirarii garantiei (zz.ll.aaaa): ………..…………. 

care reprezinta Scadenta creditului de la pct 8.1 la care se adauga 60 zile calendaristice/2 luni. 
în favoarea: 
3. Beneficiarul de credit/SGB/bilet la ordin avalizat, după caz:   ......................... înregistrat la Registrul Comerţului/Registrul Soc. Agricole 
sub nr.: ...../............/............., Cod fiscal / Cod unic de    înregistrare: ............................. Localitatea : ........................... Strada  
...................................  Nr. .................. Judeţ/Sector ...............................Telefon .................... Fax :  ..............................   
Domeniul de activitate:...................................................................  
COD CAEN ......................... 
4. Valoarea investiţiei, după caz:  ........................................................... lei / valută 
5. Volumul creditului solicitat: ......................................................... lei / valută 
5.1* Dobanda aferenta .........................................lei/valuta 
6. Valoarea scrisorii de garanţie/bilet la ordin avalizat, după caz: ……………… lei/valută 
7. Destinaţie credit, după caz:    ..................................... 
7.1.**Program de finanţare a investitiilor FEADR,Masura..........//FEGA//OUG nr. 43/2013, OG 20/2013 .............. 
 8. Termen de rambursare: .................. luni / ani 
8.1 Scadenta creditului (zz.ll.aaaa): ………………..    
9. Perioadă de graţie:  .............. luni. 
10. Data aprobării creditului  / emiterii scrisorii de garanţie/avalizarii biletului la ordin de către bancă:  .................    
11. Ratingul clientului calculat pe baza normelor interne ale bancii:                   
a)   rating valabil la data solicitarii creditului   
    
b) nu se calculeaza   
12. Contract de credit/Acord de garantare/avalizare bilet la ordin–contract de credit nr. ….. / …… 
 
13. Credite existente în  sold la data solicitării: .................................. lei / valută,  din care 

 

 



      Credite restante:   ............................................. lei / valută 
14. Valoare garanţii reale :  .............................................. lei / valută           
15. Garanţii reale prezentate şi acceptate de bancă, constând din :  
   ...............................................................................................................................(garantiile imobiliare se vor identifica prin str., nr, 

et.,ap.,sector/judet, nr. CF, nr.topo –conform documentelor de proprietate,  extras CF etc.  iar garantiile mobiliare de tipul 
masinilor/utilajelor etc se vor identifica conform datelor din factura/contract de vanzare-cumparare /inchiriere sau orice alte documente )  

16. Pentru constituirea si publicitatea garantiior descrise la pct. 15, FGCR va acorda mandat către banca.........  pentru urmatoarele persoane: 
a) ................................... (nume/prenume, CNP, BI/CI, serie, nr., eliberat la data de ....., avand functia de ....in cadrul .......) 
b) ) ................................... (nume/prenume, CNP, BI/CI, serie, nr., eliberat la data de ....., avand functia de ....in cadrul .......) 

Menţionăm că banca a efectuat analiza dosarului de credit conform normelor metodologice proprii, cu respectarea regulilor de prudenţă impuse 
de cerinţele activităţii bancare şi este de acord cu creditarea investiţiei / producţiei propuse de beneficiar sau cu emiterea scrisorii de garanţie 
bancară/avalizarea biletului la ordin, după caz.  
Data …………                                  Banca/Unitatea teritorială 
                                                           ………………………………… 

     *  Dobanda aferenta pentru creditele pe termen scurt este calculata pe numarul de luni de creditare, iar pentru creditele pe termen mediu si lung, dobanda 
aferenta se calculeaza pe 12 luni. 

** In cazul creditelor prevazute in OUG 43/2013, se va preciza la pct. 7.1 “credit OUG 43/2013”. 
** In cazul scrisorilor de garantie bancara emise in favoarea beneficiarilor FEADR ai masurilor 121,123,312 si 313 precum si a finantarilor acordate beneficiarilor 
privati ai axei Leader se va preciza la pct. 7.1 “credit OG 20/2013”.                                                
 
                                                   Se vor anexa la prezenta: 
1. dosarul de credit şi referatul de evaluare 
2. graficul de eşalonare a acordării şi rambursării creditului 
3. documentele prevăzute la Anexa nr. 4 şi după caz Anexa nr. 6 la Convenţia de lucru 
4. copie de pe BI/CI ale persoanelor fizice enuntate la pct.17 

 
  



 
ANEXA 2 

DECLARATIE 
 
I. Date de identificare a intreprinderii 
Denumirea intreprinderii………………………………………………………………………………….. 
Adresa/sediul social…………………………………………………………………………………………. 
Cod unic de inregistrare…………………………………………………………………………………… 
Numele si functia…………………………………………………………………………………………….. 
II. Tipul intreprinderii 
Indicati dupa caz tipul intreprinderii conform Legii nr. 346/2004: 
|_| intreprindere autonoma. In acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situatia economico-financiara  a  intreprinderii  solicitante.  Se va 
completa 
doar declaratia, fara fisa nr. 1. 
|_| intreprindere partenera. Se va completa tabelul de mai jos pe  baza   rezultatelor 
calculelor efectuate conform fisei nr. 2, precum  si  a  fiselor aditionale care se vor atasa la declaratie. 
|_| intreprindere legata.  Se  va  completa  tabelul  de  mai  jos  pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform fisei  nr. 2,  precum  si a fiselor aditionale care 
se vor atasa la declaratie. 
III. Date utilizate pentru a se stabili categoria intreprinderii1 

Exercitiul financiar referinta2 

Numarul mediu anual de salariati Cifra de afaceri anuala neta 

(mii lei/mii euro) 

       Active totale 

    (mii lei/mii euro) 

   

Important: Precizati daca, fata de exercitiul financiar anterior, datele financiare au inregistrat modificari care determina incadrarea intreprinderii intr-o alta 
categorie (respectiv micro-intreprindere, intreprindere mica, mijlocie sau mare): 
|_| nu 
|_| da ( in acest caz se va completa  si se va atasa o declaratie referitoare la exercitiul financiar anterior). 
IV. IMM nou infiintat:    da  |_| 
                                             nu |_| 
Un IMMl este considerat nou infiintat daca este infiintat in anul depunerii cererii de finantare sau daca nu a inregistrat activitate pina la momentul depunerii 
acesteia, dar nu mai mult de 3 ani fiscali 
V. IMM-ul a beneficiat de credit:         da  |_| 
                                                                nu  |_| 
Semnatura (numele si functia semnatarului autorizat sa reprezinte intreprinderea)….. 
………………………………………………………………………………………………………… 
Declar pe propria raspundere sub sanctiunea prevazuta de art. 292 Cod penal al Romaniei, ca datele din aceasta  declaratie  sunt conforme cu realitatea. 
Data intocmirii……………………………………………….. 



Semnatura…………………………………………………….. 
________________________________________________________________ 
1 Datele sunt calculate in conformitate cu art. 6 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
2 Datele cu privire la numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuala neta si activele totale sunt cele realizate in ultimul exercitiu financiar raportate 
in situatiile financiare anuale aprobate  de actionari sau asociati. In cazul intreprinderilor nou infiintate datele cu privire la numarul mediu anual de salariati, 
cifra de afaceri anuala neta si activele totale se determina si se declara pe propria raspundere 
  



 
                                                                                                                   FISA 1 
CALCULUL 
pentru intreprinderile partenere sau legate  
 
Sectiunile care trebuie incluse, dupa caz:  
- sectiunea A, daca intreprinderea solicitanta are cel putin o intreprindere   partenera (precum si orice fise aditionale);  
- sectiunea B daca intreprinderea solicitanta este legata cu cel putin o intreprindere (precum si orice fise aditionale).  
Calculul pentru tipurile de intreprinderi partenere sau legate  

Perioada de referinta 

 Numarul mediu 

anual de 

salariati 

Cifra de afaceri 

anuala neta 

(mii lei/mii Euro) 

Total active 

(mii lei/mii Euro) 

Datele1) intreprinderii solicitante 

sau din situatiile financiare anuale 

consolidate (se vor introduce datele din 

tabelul B1 din sectiunea B2) 

   

Datele cumulate1) in mod proportional 

ale tuturor intreprinderilor partenere, 

daca este cazul (se vor introduce datele 

din sectiunea A) 

   

Datele cumulate ale tuturor 

intreprinderilor legate1) (daca exista) -|              

daca nu au fost deja incluse prin 

consolidare la pct. 1 din acest tabel (se 

vor introduce datele din tabelul B2 din 

sectiunea B) 

   

TOTAL    

 
Datele incluse in sectiunea "Total" din tabel trebuie introduse in tabelul "Date utilizate pentru a se stabili categoria intreprinderii" din Declaratie.  
______________________  
 
   1) Datele cu privire la numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuala neta si activele totale sunt cele realizate in ultimul exercitiu financiar raportate 
in situatiile financiare anuale aprobate de actionari sau asociati. In cazul intreprinderilor nou infiintate datele cu privire la numarul mediu anual de salariati, 
cifra de afaceri anuala neta si activele totale se determina si se declara pe propria raspundere.  
   2) Datele intreprinderii, inclusiv numarul mediu anual de salariati, sunt determinate pe baza situatiilor financiare anuale si a datelor intreprinderii sau, atunci 
cand este cazul, pe baza situatiilor financiare anuale consolidate ale intreprinderii ori a situatiilor financiare anuale consolidate in care intreprinderea este 
inclusa. 



FISA 2 
FISA DE PARTENERIAT 

  
1.Date de identificare a intreprinderii  

   Denumirea intreprinderii 
   ............................................................................................ 
   Adresa sediului social 
   ............................................................................................ 
   Codul unic de inregistrare 
   ............................................................................................ 
   Numele, prenumele si functia 
   ............................................................................................ 
   presedintelui consiliului de administratie, directorului general sau echivalent 

 
 2. Date referitoare la intreprinderea legata  

     
Perioada de referinta 

 Numarul mediu anual de 

salariati3 

Cifra de afaceri (mii 

lei/mii Euro) 

Active totale 

(mii lei/mii Euro) 

Total     

 
NOTA: Aceste date rezulta din conturile sau alte date ale intreprinderii partenere, consolidate, daca exista. La acestea se adauga intr-un 

procent de 100% datele intreprinderilor care sunt legate de aceasta intreprindere partenera, daca datele din conturile consolidate ale 
intreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare in conturile intreprinderii partenere. Daca este necesar, se va adauga "fisa 
intreprinderii legate" pentru intreprinderile care nu au fost inca incluse prin consolidare.  
3. Calculul proportional  

a)Indicati exact proportia detinuta4) de intreprinderea solicitanta (sau de intreprinderea legata prin intermediul careia se stabileste legatura 
de parteneriat), in intreprinderea partenera la care se refera aceasta fisa:  

    ......................................................................................................................................... 
   ........................................................................................................................................  

Indicati, de asemenea, proportia detinuta de intreprinderea partenera, la care se refera aceasta fisa, din capitalul social al intreprinderii solicitante 
(sau in intreprinderea legata)  

   ................................................................................................................................. 
   ................................................................................................................................. 

 



b) Introduceti in tabelul de mai jos rezultatul calculului proportional obtinut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face 
referire la lit. a) la datele introduse in tabelul de la pct. 1.  

 
 

    Tabelul de parteneriat - A.2.  
    Procent  Numarul mediu anual de 

salariati 

Cifra de afaceri anuala 

neta 

(mii lei/mii Euro) 

Active totale 

(mii lei/mii Euro)5 

Valoare rezultata in urma celui mai 

mare procent la datele introduse 

in tabelul de la pct. 1 

   

 
 
                                                                         



                                   
 
                                                                                                 ANEXA Nr. 3 
Model Declaraţie pe propria răspundere cu privire la neîncadrarea în categoria "firme în dificultate" 
(Se completează toate rubricile din formularul-tip în limba română, prin tehnoredactare.) 
DECLARAŢIE 
 
1.Date de identificare a solicitantului 
Numele sau denumirea întreprinderii ........................................ 
Adresa (domiciliul sau sediul social) ........................................, cod poştal .............. 
Telefon ......................... Fax ...................... 
E-mail ........................................................ 
Data înregistrării întreprinderii ................... 
Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului .............................. 
Codul de identificare fiscală ..................................................................... 
Codul IBAN în care se solicită transferarea alocaţiei specifice individuale (lei) ............................................, deschis la Trezoreria ............................. 
Forma juridică ........................... 
Capitalul social ......................... lei, deţinut de: 
- persoane fizice: ....... %; 
- IMM1: ........ %. 
Obiectul principal de activitate ............................................... 
Cod CAEN ....................... 
Obiectul secundar de activitate2 ........................................... 
Cod CAEN ....................... 
Numărul mediu scriptic anual de personal (în anul fiscal anterior) ................................. 
Cifra de afaceri (conform ultimului bilanţ contabil anual aprobat) ........................  ... lei 
Valoare active totale (conform ultimei situaţii financiare aprobate)3 ......................... lei 
2. O Întreprindere este considerată în dificultate dacă se încadrează în unul din cazurile de mai jos. (În toate cazurile prezentate, N reprezintă anul 
anterior depunerii cererii de finantare, cu exercitiu financiar complet) . 
A) 1. Pentru societăţile cu răspundere limitată şi societăţile pe acţiuni: Capitalul social (CS) scade în anul N faţă fr anul N-2 cu mai mult de 50% (CSN-2-
CSN>50%xCSN-2) din tabel şi în anul N faţă de anul N-1 cu mai mult de 25% (CSN-1-CSN>25%*CSN-1) – pct. 1 din tabel; 

                                            
1 IMM sunt definite ca societăţi comerciale cu numărul mediu scriptic de personal până la 249 (inclusiv), raportat în anul anterior, şi care realizează o 
cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, 
conform ultimei situaţii financiare aprobate. Prin active totale se înţelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans.  
2 Se completează dacă finanţarea se solicită pentru unul dintre obiectivele secundare de activitate. 
3 Prin active totale se înţelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans 



    3. Pentru societăţile cu răspundere nelimitată (societate în nume colectiv, societate în comandită simplă etc.): Total capitaluri (TC) scade în anul N faţă de 
anul N-2 cu mai mult de 50% (TCN-2-TCN>50%xTCN-2) din tabel şi în anul N faţă de anul N-1 cu mai mult de 25% (TCN-1-TCN>25%*TCN-1) –pct. 2 din tabel; 
    4.  Pentru toate tipurile de intreprinderi, în cazul în care acestea se află în procedură de insolvenţă. 
B)  Chiar dacă niciuna din condiţiile de mai sus nu se îndeplineşte, o firmă este considerată în dificultate dacă sunt îndeplinite simultan condiţiile de 
mai jos: 
1. Cifra de afaceri (CA) scade în anul N faţă de anul N-2 cu mai mult de 50% (CAN-2-CAN>50%xCAN-2)- pct.3 din tabel; 
2. Datoriile (D) cresc în anul N faţă de anul N-2 cu mai mult de 50% (DN-DN-2>50%xDN-2) –pct. 4 din tabel; 
3.  Rezultatul net (pierderea netă), creşte în anul N faţă de anul N-2 cu mai mult de 50% (PN-PN-2>50%xPN-2)- pct. 5 din tabel. 
Date economico financiare ale solicitantului: 
Indicator 31Dec.

N-2 
(lei) 

31 Dec.N-
1 
(lei) 

31Dec.N 
(lei) 

Indicat
or 1 

Indic
ator 
2 

Indic
ator 

Indic
ator 

Indicator 
final 

 A B C D=A-
C 

E=B-
C 

F=50
%xA 

G=25
%xB 

D>F? E>
G? 

1. Capital 
social 
subscris si 
varsat 
(simultan 
D>F si 
E>G) 

Rand 
20, col 
1 din 
bilant 

Rand 20, 
col 2 din 
bilant 

Rand 20 
col 2 din 
bilant 

    Da/n
u 

Da/
nu 

2. Total 
Capitaluri 

Rand 
34, col 
1 din 
bilant 

Rand 34, 
col 2 din 
bilant 

Rand 34, 
col 2 din 
bilant 

    Da/n
u 

Da/
nu 

3. Cifra de 
afaceri 

Rand 
01, col 
1 din 
CPP 

Rand 01 
col 2 din 
CPP 

Rand 01, 
col 2 din 
CPP 

    
x 

Da/n
u 

 

    D=C-
A 

E=C-
B 

F=50
%xA 

G=25
%xB 

  

4. Total 
Datorii 

Rand 
11+Ran
d 14, 
col 1 
din 
bilant 

Rand 
11+Rand 
14, col 2 
din bilant 

Rand 
11+Rand 
14, col 2 
din bilant 

    
x 

 
Da/n
u 

 

5. Rand Rand 65, Rand 65,       



Rezultatul 
(pierderea) 
net/a 

65, col 
1 din 
CPP pt. 
Pierdere 

col 2 
dinCPP pt. 
Pierdere 

col 2 din 
CPP pt. 
Pierdere 

     x Da/n
u 

Explicaţii: 
a. <Bilant> reprezintă formularul de Bilanţ prescurtat-Formularul 10 din Situaţiile financiare anuale. 
b. <CPP>reprezintă Contul de Profit şi Pierdere-Formularul 20 din Situaţiile financiare anuale. 
c.  Dacă pentru cel puţin doi indicatori de la punctele 3,4 şi 5 din tabel răspunsurile la întrebările din coloanele „Indicator final” sunt afirmative, atunci 
întreprinderea este în dificultate; pentru indicatorii de la poziţiile 1 şi 2 răspunsurile din col. D>F şi E>G trebuie să fie afirmative simultan pentru a considera 
că întreprinderea este în dificultate. 
d.  Pentru societăţile care raportează pe bilanţ detaliat, pentru indicatorul Total Capitaluri se va avea în vedere  rândul 85 col 1 (2) din bilanţ, pentru indicatorul 
Total Datorii vor avea în vedere rândurile 45+56 col 1(2) din bilanţ. 
În cazul societăţilor care nu îndeplinesc condiţiile pentru a fi start-up şi totodată  nu au trei exerciţii financiare încheiate, se completează tabelul de mai jos: 
Indicator 31Dec. N-1 

(lei) 
31Dec.N 
(lei) 

Indicator 
2 

Indicator Indicator Indicator final 

 B C E=B-C F=50%xB G=25%xB E>F? E>G? 
1. Capital 
social 
subscris si 
varsat 
(E>G) 

Rand 20, 
col 2 din 
bilant 

  
 

 
X 

  
X 

Da/nu 

2. Total 
Capitaluri 

Rand 34, 
col. 2 din 
bilant 

Rand 34, 
col. 2 din 
bilant 

  
X 

  
X 

Da/nu 

3. Cifra de 
afaceri 

Rand 01, 
col 2 din 
CPP 

Rand 01, 
col 2 din 
CPP 

   
X 

Da/nu  

   E=C-B F=50%xB -   
4. Total 
Datorii 

Rand 
11+Rand 
14, col. 2 
din bilant 

Rand 
11+Rand 
14, col. 2 
din bilant 

   
X 

 
Da/nu 

 

5. 
Rezultatul 
(pierderea) 
net/a 

Rand 65, 
col 2 din 
CPP pt. 
Pierdere 

    
X 

 
Da/nu 

 

Explicaţii: 



a. Pentru indicatorii de la poziţiile 1 şi 2 răspunsurile din col . E>G trebuie să fie afirmative pentru a considera că întreprinderea este în dificultate; Dacă 
pentru cel puţin doi indicatori de la punctele 3,4 şi 5 din tabel răspunsurile la întrebările din coloana „Indicator final” (E>F) sunt afirmative, atunci 
întreprinderea este în dificultate.  
3. Intreprinderea ............................., reprezentată prin ………………….declară pe propria răspundere următoarele: 
a. Nu se află in niciuna dintre următoarele situaţii: procedura de insolventa, executare silită, închidere operaţională, dizolvare, lichidare si administrare 
specială. 
b.  La data depunerii cererii de finantare nu inregistreaza debite restante la bugetul de stat, respectiv la bugetele locale, sau provenind din neplata contributiilor 
de asigurari sociale, a contributiilor de asigurari pentru şomaj, a contributiei de asigurare pentru accidente de munca şi boli profesionale, precum şi a 
contributiilor pentru asigurarile sociale de sanatate. 
c. Nu a fost emis un ordin de recuperare a unui ajutor de stat ca urmare a unei decizii anterioare, iar acest ordin nu a fost deja executat. 
4. Date de identificare a reprezentantului legal 
Subsemnatul(a),.........................................., identificat(ă) cu B.I./C.I. seria ........ nr. ................, eliberat(ă) de .................. la data de ................, cu domiciliul în 
localitatea ............................, str. .............................. nr. ........, bl. ......., sc. ....., ap. ......, sectorul/judeţul ......................, funcţia ..............................., în calitate 
de reprezentant legal al întreprinderii ............................, declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezentul document sunt 
corecte şi complete şi că întreprinderea nu se încadrează în categoria “firmă in dificultate”. 
Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii. 
Numele .............................. 
Funcţia ............................... 
Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului4 ........................... 
Data semnării ......................... 
 
Datele economico-financiare înscrise în prezenta declaraţie au fost verificate de către bancă pentru conformitate cu situaţiile financiare puse la dispoziţie de către solicitantul finanţării, 
valabile la data solicitării garanţiei. 

 Toate cererile depuse pentru această schemă vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal întreprinderea. 
 
 
 
 
 

                                            
Datele economico-financiare înscrise în prezenta declaraţie au fost verificate de către bancă pentru conformitate cu situaţiile financiare puse la dispoziţie 
de către solicitantul finanţării, valabile la data solicitării garanţiei. 

4 Toate cererile depuse pentru această schemă vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal întreprinderea 
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