
ANExA.
CNSP
Nr.

FooduI. .
Nr.

CONVENTIE-CADRU DE PLATA
a comisionului de gestiune

"Investeste in tine"
- model-

Intre
Comisia Nationals de Strategie si Prognoza, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Cristian Popisteanu nr.
2-4., sectorul 1, cod fiscal IS599677, tel. 021.317.00.48, fax .021.310.02.06, in calitate de debitor al
obligatiei de plata a comisionului de gestiune pentru garantiile acordate in baza OUG nr.SO/2018,
reprezentata prin Ion Ghizdeanu., in calitate de presedinte, si prin Serban Nastase, In calitate de director,
denumita in continuare CNSP

~l
Fondul , cu sediul
social in Bucuresti, str nr' , sectorul , inregistrat in registrul comertului sub nr .
................ , cod unic de inregistrare , inregistrat in ~i
in , reprezentat de , in calitate de
...................................... , ~i de , in calitate de .
............................. ..., denumit In continuare Fondul de garantare,
a intervenit prezenta conventie.

Partile au convenit urmatoarele:

Art. 1
Definitii

a) Programul - Programul Investeste in tine, aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvemului nr.
SO/2018 privind implementarea Programului guvemamental "INVESTE$TE IN TINE", publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 516 din 22 iunie 2018 (QUG nr.50/20 18);

b) CNSP - institutia publica, cu personalitate juridica, in subordinea Secretariatului General al
Guvemului, care este organizata si functioneaza in temeiuI Ordonantei Guvemului nr. 22/2007 privind
organizarea ~i functionarea Comisiei Nationale de Strategie ~i Prognoza, republicata, modificata si
completata de Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 28/2018, aprobata cu completari ~i modificari prin
Legea nr, 226/2018 !;ii care are calitatea de debitor al obligatiei de plata a comisionului de gestiune pentru
garantiile acordate de Fondul de garantare in baza OUG nr.50/2018;

c) Fond de garantare-institutia mandata de Ministerul Finantelor Publice In vederea emiterii de garantii
in numele si in contul statului, in favoarea bancilor care acorda credite persoanelor fizice In cadrul
Programului Investeste In tine, in baza prevederilor art. 1, alin.(S) din OUG nr.SO/2018;

d) comision de gestiune a garantiilor - comision perceput de Fondul de garantare, care acopera costurile
de acordare ~i administrare a garantiilor de stat acordate, si platit de catre CNSP in contul fondurilor de
garantare, care este suportat de la bugetul de stat prin bugetul C.N. S.P;

f) platile de comisioane de gestiune a garantiilor - acoperireaintegrala de la bugetul de stat, de catre
CNSP a comisioanelor de gestiune aferente garantiilor acordate de Fondul de garantare pentru creditele



acordate de finantatorii inscrisi in program, in baza OUG nr.SO/2018, in limita sumelor alocate de la
bugetul de stat;

g) date scadente pentru plata comisionului de gestiune a garantiilor - datele stabilite prin prezenta
conventie de plata;
h) zi - reprezinta orice zi lucratoare bancara din Romania.
g) primul an de garantare - reprezinta primul an calendaristic in care se acorda garantia

Art 2
Obiectul conventiei

(1) Obiectul prezentei conventii 11reprezinta implementarea si derularea programului multianual, prin
care Fondul de garantare va primi de la bugetul de stat, prin bugetul CNSP plata integral a cumulata a
comisioanelor de gestiune aferente garantiilor acordate in cadrul Programului, In conditiile Ordonantei de
urgenta a Guvernului nr. 50/2018. Cuantumul maxim al sumei alocate pentru anul2018 este de mii
lei.

(2) Orice modificare a cuantumului sumei prevazute la alin. (1), va produce efecte incepand cu a treia
zi lucratoare de la data notificarii prealabile a Fondului de garantare, notificare care va deveni parte
integranta a conventiei, rara a fi necesara incheierea unui act aditional in acest sens.

(3) Analiza, aprobarea, acordarea, ~i monitorizarea garantiilor se vor efectua de catre Fondul de
garantare tinand cant de reglementarile interne in vigoare ale acestuia, de reglementarile legale aplicabile
~i de prevederile prezentei conventii,

Art. 3.1
Costol garantiei

(1) Beneficiarii care obtin aprobarea garantarii creditului de catre Fondul de garantare, in numele si
contul statului roman, datoreaza Fondului de garantare un comision de gestiune suportat din bugetul de
stat, prin bugetul Comisiei Nationale de Strategie ~i Prognoza.

(2) Comisionul de gestiune cuvenit Fondului de garantare acopera atat riscurile obisnuite ce rezulta din
acordarea garantiilor cat ~i costurile administrative ale garantarii.

(3) Nivelul comisionului de gestiune datorat Fondului de garantare se negociaza anual intre MFP si
Fondul de garantare, se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publicesi al presedintelui CNSP ~i se
aplica numai pentru contractele de garantare noi, semnate dupa fiecare modificare de nivel al
comisionului de gestiune.

Art. 3.2
Determinarea comisionului de gestiune

(1) Formula de calcul a comisionului de gestiune este dupa cum urmeaza:
a) pentru primul an de garantare, pentru intervalul cuprins intre data acordarii si 31 decembrie a anului,

respectiv pentru urmatorii ani intregi de garantare, ce includ cel putin 0 zi din perioada de gratie acordata
de Finantator beneficiarului de credit garantat :

comision de gestiune = (valoarea maxima a garantiei * procent comision * nr. luni de garantare
din anul respectiv') 112;

b) pentru urmiitorii ani intregi de garantare dupa expirarea perioadei de gratie:

comision de gestiune = soldul garantiei Ja 31 decembrie al anului anterior * procent comision;

I Inclusiv luna in care se acorda garantia exclusiv ultima luna de valabilitate a garantiei



c) pentru ultima fractiune de an de garantare:

comision de gestiune = (soldul garantiei la 31 decembrie al anului anterior * procent comision *
(nr. luni de garantare din anul respectiv' ) / 12

(2) Garantia intra in vigoare la data semnarii contractului de garantare ~i este valabila pana la data
incetarii raspunderii fondului de garantare in numele si in contul statului, conform prevederilor art.6, lit.j)
$i lit.t) din normele de aplicare a OUG nr.50/2018;
(3) In cazul majorarii garantiei initiale sau prelungirii termenului de valabilitate a garantiei deja acordate,
calculul si plata comisionului de gestiune se efectueaza potrivit prevederilor art. 3.2 alin. (1).

Art. 3.3
Plata comisionului de gestiune

(1) Plata comisionului de gestiune se face in contul Fondului de
garantare , desehis la ,,"",,",,""""" '" ~i se efectueaza esalonat, in rate
anuale, proportional cu numarul de luni de garantare, astfel:

a) pentru primul an de garantare, respectiv pentru intervalul cuprins intre data acordarii ~i 31 decembrie
a anului de calcul, In termen de 45 de zile calendaristice de la finele lunii in care s-au acordat garantiile;

b) pentru anii urrnatori de garantare, pana la data de 15aprilie a anului de plata.chiar daca in ultimul an
de garantare scadenta finala este anterioara datei de 15 aprilie.

(2) In cazul in care, dupa semnarea de catre Fondul de garantare a contractului de garantare,
Finantatorul renunta la garantia acordata, in primul an de garantare, pentru remunerarea activitatii de
analiza ~i emitere a garantiei, CNSP va plati Fondului de garantare comisionul de gestiune pentru
fractiunea de an aferenta primului an de garantare mentionat la lit.a).

(3) Plata se va face in baza notificarii de plata a comisionului de gestiune, conform modelului din anexa
1 la prezenta conventie. Fondul de garantare va transmite Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza
notificarea de plata pana pe data de 15 ale lunii pentru luna anterioara, respectiv pana la data de 01 martie
anului de plata pentru garantiile aflate in sold la 31.12 al anului anterior.

Art. 3.4
Regularizarea comisinului de gestiune

(1) In cazul in care Finantatorul renunta la garantie pana la sfarsitul lunii anterioare scadentei finale a
finantarii, prevazuta in contractul de garantare, Fondul de garantare va calcula ~i va retine comisionul de
gestiune aferent perioadei garantate pana la data inregistrarii la Fondul de garantare a cornunicarii
Finantatorului cu privire la renuntarea la garantie ~i va restitui diferenta de comision de gestiune CNSP-
ului, in term en de maximum 45 de zile lucratoare de la data inregistrarii la Fondul de garantare a
comunicarii Finantatorului eu privire la renuntarea la garantie in contul CNSP deschis la Trezoreria
Municipiului Bucuretti.

(3) Obligatia de plata de catre CNSP a comisionului de gestiune, inceteaza la data inregistrarii la Fondul
de garantare a cererii de plata a garantiei transmise de Finantator,



Art. 4
Drepturi ~i obligatii ale partilor

(1) Fondul de garantare are urrnatoarele drepturi si obligatii:
a) sa calculeze comisionul de gestiune la acordare corespunzator perioadei de garantare din anul

acordarii;
b) sa calculeze comisionul de gestiune anual corespunzator garantiilor in sold 31.12. al anului

anterior anului de plata;
c) sa transmita lunar la CNSP cererea de plata a comisioanelor de gestiune aferente garantiilor

acordate in luna anterioara, pana la data de 15 ale fiecarei luni,la care anexeaza situatia
nominala a garantiilor acordate in luna anterioara, aferente creditelor garantate in cadrul
Programului (anexa nr.l);

d) sa transmita anual la CNSP cererea de plata a comisioanelor de gestiune anuale aferente
garantiilor in sold la 31.12 a anului incheiat, pana la data de a 1.03 a anului de plata, la care
anexeaza situatia nominala a garantiilor in sold la 31.12. a anului anterior anului de plata
(anexa nr.l) ;

e) sa verifice, la acordarea garantiei incadrarea beneficiarilor in criteriile de eligibilitate ale
Programului pe baza documentelor furnizate de Finantator ~i sa aprobe acordarea garantiilor
cu respectarea normelor interne proprii de garantare, precum ~i a actelor normative in vigoare
la data aprobarii garantiilor;

f) sa transmita CNSP, in termen de 10 zile calendaristice de la inregistrarea cererii de plata a
garantiei primita de la Finantator, copia cererii de plata, copia documentului de identitate a
beneficiarului/ocrotitorului legal silsau codebitoruluilcodebitorilor, dupa caz, copia avizului de
inscriere in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare a garantiei prevazuta la art.7. 1,
alin.(2), lit.i) din Normele de aplicare a OUG nr.50/2018 aprobate prin HG nr.74112018;

g) sa nu transfere, total sau partial, obligatiile sale asumate prin prezenta conventie unei terte
paTti.

(2) Fondul de garantare raspunde pentru realitatea, exactitatea ~i corectitudinea datelor si informatiilor
furnizate CNSP in vederea indeplinirii obiectului prezentei conventii,
(3) Prezenta conventie nu limiteaza dreptul Fondului de garantare de a participa in programe similare.

(4) CNSP are urmatoarele drepturi si obligatii:

a) analizeaza cererea de plata lunara formulata de Fondul de garantare si solicits pana la data de 20 a
lunii curente ordonatorului principal de credite deschiderea de credite bugetare pentru plata pana la data
de 15 a lunii urmatoare, conform prevederilor prezentei conventii, a comisioanelor de gestiune aferente
garantiilor acordate de Fondul de garantare in luna anterioara, in baza OUG nr.50/2018;

b) analizeaza cererea de plata anuala formulata de Fondul de garantare si solicits ordonatorului
principal de credite, pana la data de 20.03, deschiderea de credite bugetare pentru plata pana la data de
15.04. a anului de plata, conform prevederilor prezentei convent ii, a comisioanelor de gestiune aferente
garantiilor acordate de Fondul de garantare, aflate in sold la 31.12 al anului anterior, in baza auo
nr.50/2018;

b) poate solicita orice alte documente pe care Ie considera necesare pentru fundamentarea ~i alocarea
fondurilor pentru plata comisioanelor de gestiune aferente garantiilor acordate in baza OUG nr.50/2018;

c) in Iimita creditelor bugetare deschise, efectueaza plata comisioanelor de gestiune lunare $i anuale in
contul Fondului de garantare nr deschis la ;

e) plata cuantumului comisioanelor de gestiune, aferente garantiilor de stat acordate in baza OUG
nr.50/2018, se efectueaza in limita sumelor aprobate anual cu aceasta destinatie de la bugetul de stat prin
bugetul propriu al CNSP.



(5) CNSP are dreptul sa solicite Fondului de garantare documente ~i informatii cu privire la stadiul
derularii programului, prevazute de prezenta conventie.

Art. 5
Valabilitatea si Incetarea conventiei

(1) Prezenta conventie intra in vigoare la data sernnarii de catre ambele parti ~i este valabila, pentru
toate contractele de garantare aprobate In cadrul programului, paua la data rezilierii sale in orice mod sau
pana la data indeplinirii tuturor obligatiilor beneficiarilor asumate prin contractele de credit bancar.

(2) Prezenta conventie inceteaza prin reziliere, ca urmare a neindeplinirii de catre oricare dintre parti a
obligaJiilor contractuale.

(3) In caz de nerespectare culpabila de catre oricare dintre Parti a obligatiilor asumate prin prezenta
conventie, cealalta parte are dreptul sa considere conventia reziliata de drept, fara a fi necesara
indeplinirea altor formalitati si tara a fi necesara interventia instantelor de judecata,

(4) Partea care invoca rezilierea prezentei conventii va notifica celeilalte parti incetarea acesteia cu eel
putin 10 (zece) zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa i~i produca efectele.

(5) Incetarea prezentei conventii nu inlatura raspunderea partii care a cauzat incetarea.

Art. 6
Legislatia aplicabila

Prezenta conventie este supusa legislatiei rornane in vigoare.

Art. 7
Limba conventiei

Limba care guverneaza prezenta conventie este limba romana,

Art. 8
Confidentialitatea

(1) 0 parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti:
a) sa faca publica prezenta conventie sau orice prevedere a acesteia unei terte parti, cu exceptia

persoanelor implicate in indeplinirea conventiei, inclusiv a beneficiarilor;
b) sa utilizeze informatiile ~i documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare a

prezentei conventii, in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale.
(2) Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate in indeplinirea prezentei conventii se va

face confidential si se va extinde numai asupra informatiilor necesare in vederea indeplinirii conventiei.
(3) CNSP raspunde pentru respectarea confidentialitatii de catre imputemicitii sai care au accesla

datele prevazute in prezenta conventie,
(4) In Iegatura cu prezenta conventie ~i cu informatia furnizata, stabilita de catre partea care 0

furnizeaza ca fiind confidentiala, partea care 0 primeste este de acord:
a) sa se foloseasca de informatiile confidentiale numai pentru a-si indeplini obligatiile conform

prezentei conventii;
b) sa se reproduca informatiile confidentiale numai in scopul indeplinirii obligatiilor conform prezentei

conventii.
(5) Nu sunt considerate confidentiale informatiile care:
a) sunt publice;
b) sunt dezvaluite ca urmare a unor dispozitii sau ordine legale.



(6) Divulgarea de informatii confidentiale da dreptul partii prejudiciate de a solicita obligarea partii in
culpa la plata unor despagubiri egale cu valoarea prejudiciului cauzat.

Art. 9
Forta majora

(1) Forta majora, constatata de 0 autoritate competenta, exonereaza partile contractante de indeplinirea
obligatiilor asumate prin prezenta conventie, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

(2) lndeplinirea prezentei conventii va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar tara a
prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

(3) Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica, in termen de 5 (cinci) zile de
la data aparitiei cazului de forta majora, celeilalte parti producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii
stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

(4) Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona 0 perioada mai mare de 6 (sase) luni,
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentei conventii, rara
ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte parti daune-interese,

(5) In sensul prezentei conventii, forta majora reprezinta un eveniment mai presus de controIul partilor,
care nu se datoreaza greselii sau culpei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul Incheierii
conventiei ~i care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea conventiei. Sunt considerate
asemenea evenimente: razboaiele, revolutiile, cutremurele, catastrofele naturale sau alte restrictii aparute
ca urmare a unei carantine, embargoul, enumerarea lor fiind exemplificativa,

Art. 10
Tratarea nulitatilor

(1) Daca una sau mai multe dintre prevederile prezentei conventii este declarata nula de catre 0

autoritate jurisdictionala, in masura in care prezenta conventie nu este esential afectata de aceste nulitati,
partile~sunt de acord ca celelalte clauze sa ramana in vigoare si sa continue sa produca efecte juridice.

(2) In acest caz, prezenta conventie va fi interpretata ca si cum prevederile nule ~i nelegale nu fac parte
din aceasta.

Art. 11
Cesiunea

Fondul de garantare are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin
prezenta conventie unei terre parti,

Art. 12
Integritatea conventiei

Prezenta conventie reprezinta 0 intelegere si un acord complet intre parti si inlocuieste orice alte
angajamente anterioare sau prezente, scrise sau verbale, comunicari, intelegeri si acorduri incheiate intre
parti in legatura eu subiectulla care se refera prezenta conventie,

Art. 13
Prevederi finale

(1) Prezenta conventie este incheiata astazi, , in 2 (doua) exemplare originale, fieeare avand
aceeasi valoare juridica,

(2)Toate comunicarile privind prezenta conventie se vor face la adresele partilor indicate in preambuJ.



(3)Oriee litigiu aparut intre partile semnatare in le&.atura eu incheierea, interpretarea sau executarea
prezentei conventii se solutioneaza pe cale amiabila. In cazul in care concilierea ramane f'ara rezultat,
partile vor supune litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti competente.

(4) Prevederile prezentei conventii pot fi modifieate prin aete aditionale semnate de ambele parti si se
completeaza cu dispozitiile corespunzatoare din legislatia in vigoare.

Comisia Nationala de Strategie si Prognoza Fondul de garantare

Presedinte



Anexa 1

NOTIFICARE
de plata a comisionului de gestiune

Prin prezenta va notificam asupra obligatiei de plata a comisionului de gestiune aferent garantiilor emise
de (Fondul de garantare) in numele si contul statului roman, in cadrul Programului Investeste in tine,
aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 50/2018 privind implementarea Programului
guvemamental "INVESTE~TE IN TINE.

Valoare totala a comisionului de gestiune datorat este de Lei, eu seadenta la data
de .

Regasiti in tabelul anexat detaliile garantiilor emise si valoarea comisionului pe fiecare contract.

Unitate Beneficiar Numar Data emitere Valoare Procent Perioada ValoareNr. Crt. Finantator teritoriala a
garantie

CNP Contract Contract
garantie comision de plata comisioibi'incii garantare garantare (luni)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 10

Cu stima,

Director


