
Anunţ privind aplicarea Hotărârii de Guvern 606 din 2010, referitoare la 
posibilitatea gajării sau a ipotecării asupra activelor fixe care fac obiectul 

contractului de finanţare, în vederea constituirii de garanţii în favoarea unei 
instituţii de credit  

 
 
Urmare a intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 606/2010, privind stabilirea unor 
măsuri de accelerare a implementării instrumentelor structurale, care priveşte 
posibilitatea beneficiarilor de asistenţă financiară nerambursabilă de a constitui garanţii în 
favoarea unei instituţii de credit, sub forma gajării sau a ipotecării asupra activelor fixe 
care fac obiectul contractului de finanţare, AM POS CCE a stabilit, în urma consultării 
specialiştilor din cadrul instituţiilor implicate în gestionarea POS CCE şi a ACIS, 
următoarea modalitate de transpunere a prevederilor HG 606 în contractele de finanţare 
din fonduri POS CCE: 
 
Contractele de finanţare care vor fi semnate după data întrării în vigoare a legii, respectiv 
20 iulie 2010, vor include şi această nouă prevedere legală.  
Pentru contractele de finanţare deja în vigoare, la cererea beneficiarului, se vor întocmi 
acte adiţionale.  
 
Punerea în aplicare a HG 606/2010 constă în introducerea în contractele de finanţare a 
următorului articol, având 3 alineate:  
 
Art. Constituirea de garanţii asupra activelor fixe care fac obiectul contractului de 
finanţare 
 
(1) (a) Pentru asigurarea finanţãrii cheltuielilor necesare implementãrii proiectului 
cofinanţat din instrumente structurale, beneficiarul poate constitui garanţii în favoarea 
unei instituţii de credit, sub forma gajãrii sau ipotecãrii, asupra activelor fixe care fac 
obiectul contractului de finanţare, în conformitate cu prevederile HG nr. 606/2010 
privind stabilirea unor măsuri de accelerare a implementării instrumentelor structurale. 

(b) Beneficiarul este obligat sã transmitã OI IMM copii certificate ale 
contractelor de credit şi ale celor accesorii acestora, de gaj sau, după caz, de ipotecã şi 
ale oricăror alte documente corespunzătoare, încheiate cu instituţia bancară în scopul 
menţionat la alin. (a), în termen de maximum 10 zile lucrãtoare de la semnarea acestora. 
 
(2) (a)  Valoarea creditului obţinut cu garanţia constituită conform prevederilor alin. (1) 
(a) nu va putea depăşi valoarea contribuţiei beneficiarului la finanţarea proiectului, 
respectiv valoarea însumată a procentului din cheltuielile eligibile aferent contribuţiei 
proprii şi a cheltuielilor neeligibile, conform contractului de finanţare.  
 (b) În situaţia în care beneficiarul nu a solicitat acordarea de prefinanţare şi în 
contractul de finanţare este prevăzută o singură cerere de rambursare, valoarea 
creditului obţinut cu garanţia constituită conform prevederilor prezentului ordin poate 
include şi valoarea asistenţei financiare nerambursabile prevăzute în contractul de 
finanţare cu condiţia ca în termen de maxim cinci zile lucrătoare de la data efectivă a 
plăţii cererii de rambursare să fie îndeplinite prevederile de la alin. (a). 
 
(3) În cazul în care contractul de credit încheiat în condiţiile alin. (1), prevede altă 
monedă decât cea naţională, verificarea încadrării garanţiei în prevederile alin. (2) se va 
face prin transformarea în lei a valorii creditului corespunzător garanţiei, la cursul de 
schimb oficial al BNR valabil la data contractării creditului. 
 



(4) Poliţa de asigurare a activelor fixe care fac obiectul garanţiei va fi cesionată 
instituţiilor de creditare în favoarea cărora se constituie respectiva garanţie. 
 
 
Sintagma "cheltuieli necesare implementării proiectului cofinanţat" acoperă 
toate tipurile de facilităţi de creditare ale beneficiarului: 
- emiterea scrisorii de garanţie pentru acordarea prefinanţării 
- prefinanţarea proiectului (sumele necesare acoperirii decalajului de timp dintre plata 
investiţiei şi încasarea sumelor acordate ca prefinanţare de către autorităţile care 
gestionează instrumentele structurale) 
- cofinanţarea proiectului (sumele necesare acoperirii cheltuielilor eligibile aferente 
contribuţiei proprii şi a cheltuielilor neeligibile, conform contractului de finanţare) 

în următoarele condiţii: 
- scrisoarea de garanţie bancară şi sumele acordate în baza acestor facilităţi să fie utilizate 
în scopul implementării proiectului cofinanţat, 
- valoarea însumata a acestor facilităţi să nu depăşească valoarea contribuţiei 
beneficiarului la finanţarea proiectului. 

a căror îndeplinire va fi confirmată de instituţia de creditare prin notificare 
adresată OI sau AM în vederea procesării cererilor de rambursare aferente 
proiectului. 
 

Pentru contractele de finanţare în vigoare se vor întocmi acte adiţionale la contract 
care vizează aceste prevederi de punere în aplicare a dispozitiilor HG 606/2010 
numai la cererea beneficiarului, beneficiarul neputând constitui garanţii asupra 
activelor fixe care fac obiectul contractului înainte de data semnării actului 
adiţional aferent.  

 
 
 
 
 


