MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Bucureşti, 08.12.2010

Ordin
Nr. 271din 08/12/2010
pentru aprobarea nivelului comisioanelor de garantare pentru anul 2011
în temeiul art. 4, lit. c) din Legea nr. 218/2005, privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul
european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit , Fondul european de garantare agricolă prin
preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, republicată,.cu modificările şi completările ulterioare şi a
Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 218/2005, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 876/2005, cu
modificările ulterioare,
în baza art. 7 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru
stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea spaţiului rural
prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale, cu modificările şi completările ulterioare şi a
Normelor Metodologice de aplicare a OG nr.79/2009 aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1262/2009,
având în vedere Referatul de aprobare nr. 112324/ 29.11.2010, al Direcţiei Generale Buget Finanţe si Fonduri
Europene,
în temeiul art. 7, alin. 5) al HG nr.725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia,
Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, emite prezentul
ORDIN :
Art. 1 – Se aprobă nivelul comisioanelor de garantare datorate fondurilor de garantare de către persoanele
fizice autorizate şi asociaţiile familiale constituite conform legii, pentru garanţiile acordate în baza Legii nr. 218/2005
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, existente în evidenţa fondului de garantare la 31.12.2010 astfel:
Tipul de credit

Nivelul comisioanelor de
garantare pentru anul 2011

a) Credite pe termen scurt acordate în scopul asigurării surselor de finanţare
necesare realizării producţiei conf. art. 6 lit. a din Legea nr. 218/2005, republicată.
1,5%
b) Credite pe termen scurt, mediu şi lung acordate în scopul realizării de investiţii.

1,5%

Tipul de proiect
Proiecte finanţate din fonduri SAPARD, proiecte de investiţii neeligibile pentru
finanţare din fonduri europene, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi
dezvoltării rurale, emis anual.

1,5%

Art.2. – Se aprobă nivelul comisionului de garantare datorat fondurilor de garantare de către comunele, asociaţiile de
dezvoltare intercomunitare ale acestora şi organismele de drept public, în calitate de beneficiari eligibili ai FEADR,
pentru acordarea de scrisori de garanţie în favoarea APDRP, în anul 2011, astfel:
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Tipul scrisorii de garanţie

Nivelul lunar al comisionului de garantare
pentru anul 2011

a) scrisorile de garanţie reprezintă 110% din
avansul acordat de Agenţia de Plăţi pentru
Dezvoltare Rurală şi Pescuit

0,06%

Art.3. – Prezentul Ordin se publica in Monitorul Oficial al României, Partea I.

Valeriu TABĂRĂ
MINISTRU

