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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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Legal Alert este o selecţie a unor elemente de noutate legislativă, cu scop strict informativ. Nu este considerată consiliere profesională şi, 
drept urmare, Duncea Ştefănescu / DS Tax Advisory Services nu îşi asumă nici o responsabilitate în acest sens. Pentru întrebări 
suplimentare în ceea ce priveşte problemele expuse, vă rugăm nu ezitaţi să ne contactaţi. 

Legal Alert contains a selection of the latest major issues occurred in the Romanian legislative framework, is intended only to provide 
information and, hence, shall not be deemed to provide professional advice or consultancy. Therefore, we assume no responsibility in this 
respect. Should you require any information related to the foregoing, please do not hesitate to contact us.  

 

 

Dacă doriţi să vă abonaţi gratuit la newsletter-ele noastre, vă rugăm trimiteţi un mesaj la adresa                                     
news@duncea-stefanescu.ro, specificând numele, prenumele, funcţia Dvs. şi denumirea societăţii. 

If you wish to get free subscription to our newsletters, please send a message to news@duncea-stefanescu.ro, specifying 
your full name and title, as well as the name of your company. 


