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Convențiile privind garantarea dobânzilor suspendate și
implementarea acestora
În Monitorul Oficial nr. 317 / 16.04.2020 a fost publicat Ordinul nr. 1861 pentru aprobarea modelului
convenției de garantare prevazută de art. 5, alin. (2) din OUG 37 / 2020 privind acordarea unor
facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor
categorii de debitori și a modelului convenției de implementare (“Ordinul”).
Ordinul a intrat în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial, respectiv în data de 16.04.2020.
Actul normativ a aprobat modelele următoarelor 2 convenții:

I. Convenția privind implementarea facilității de garantare pentru creditele acordate
de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de
debitori


Părțile contractante
•

Ministerul Finanțelor Publice(„MFP”)

•

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (“FNGCIMM”).
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Obiectul convenției – Reglementarea termenilor și condițiilor mandatului acordat FNGCIMM de
către MFP, precum și drepturile și obligațiile părților privind acordarea și derularea garanțiilor de stat
în favoarea creditorilor, monitorizarea, raportarea și executarea garanțiilor rezultate din acordarea
unor facilități de garantare pentru dobânzile eșalonate aferente creditelor acordate de instituții de
credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori.

II. Convenția de garantare a sumelor reprezentând dobânzi suspendate la plată
aferente creditelor ipotecare contractate de persoane fizice, care beneficiază de
facilitatea de suspendare a ratelor, în condițiile OUG 27/2020 privind acordarea
unor facilitati pentru creditele acordate de institutii de credit și institutii financiare
nebancare anumitor categorii de debitori




Părțile contractante
•

Instituțiile de credit / Instituțiile financiare nebancare („Creditorii”)

•

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (“FNGCIMM”).

Obiectul convenției – Stabilirea mecanismului de lucru dintre FNGCIMM și Creditori, în scopul
implementării facilității de suspendare la plată a ratelor pentru garantarea în numele și contul
statului de către FNGCIMM, în mod expres, irevocabil și necondiționat, a obligațiilor de plată
reprezentând dobânzi suspendate la plată aferente creditelor ipotecare contractate de la creditori de
persoane fizice, care beneficiază de facilitatea de suspendare a plaților în condițiile OUG 37 / 2020.
De asemenea, au fost aprobate modelele pentru următoarele documente conexe:
•

Solicitarea de emitere a scrisorii de garanție în baza OUG 37 / 2020;

•

Scrisoarea de Garanție;

•

Solicitarea de corecție / modificare a valorii Scrisorii de garanție;

•

Cererea de executare a Scrisorii de Garanție;

•

Situația creditelor și garanțiilor de stat pentru persoane fizice care beneficiază de facilitatea de
suspendare a plății în condițiile OUG 37 / 2020;

•

Situația centralizatoarelor transmisă de creditor pe propria răspundere.
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