
Credit de investitii pentru IMM si 
întreprinderi cu capitalizare de piata medie 

 
Prin acest tip de finantare se realizeaza: 

-       sprijinirea proiectelor de investitii conform codurilor CAEN eligibile; 
-      se pot finanta si credite pentru proiecte de accesare Fonduri Europene.  

În cazul creditelor pentru fonduri europene, valoarea contractului de imprumut si  potentialelor 
subventii UE nu poate depasi 100% din costul investitiei (definit drept costul total al 
proiectului), în nici un moment.  
  

Solicitanti eligibili 
IMM-uri autonome definite conform Legii Nr. 346 / 2004, respectiv acele intreprinderi care 
realizeaza cumulativ urmatoarele conditii:  

-       au un numar anual de salariati < 250, 
-      realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pâna la 50 milioane euro, echivalent în 
lei, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, 
conform ultimei situatii financiare aprobate. 

IMM-urile sunt considerate autonome daca: 
-      mai putin de 25 % din capitalul social este detinut de o alta întreprindere sau 
persoana fizica;sau 
-      25% sau mai mult din capitalul social este detinut de alta întreprindere sau persoana 
fizica, dar cu un numar de angajati la nivel de grup mai mic de 250 persoane, la nivel 
consolidat; sau 
-      25% sau mai mult din capitalul social este detinut de un organism public, SI 
organismul public este o autoritate cu un buget anual mai mic decat 10 mil EUR si 
localitatea are mai putin de 5000 locuitori;sau 
-      pana la 50% din capitalul social este detinut de companii sau institutii constituite în 
conformitate cu exceptiile detaliate î n Anexa Recomandarii CE 2003/361/EC (Art 3 
para2). 

 
Intreprinderi cu capitalizare de piata medie – intreprinderi autonome cu un numar de salariati 
cuprins intre 250 si 3.000 salariati, la nivel consolidat  
 
Intreprinderile cu capitalizare de piata medie sunt considerate autonome daca 

-       mai putin de 25 % din capitalul social este detinut de o alta întreprindere sau 
persoana fizica;sau  
-      25% sau mai mult din capitalul social este detinut de alta întreprindere sau persoana 
fizica, dar cu un numar de angajati la nivel de grup mai mic de 3.000 persoane, la nivel 
consolidat; sau  
-       25% sau mai mult din capitalul social este detinut de un organism public, si 
organismul public este o autoritate cu un buget anual mai mic decat 10 mil EUR si 
localitatea are mai putin de 5.000 locuitori, sau  
-      pana la 50% din capitalul social este detinut de companii sau institutii constituite in 



conformitate cu exceptiile detaliate în Anexa Recomandarii CE 2003/361/EC (Art 3 
para2).  

  

Criterii de eligibilitate  
-       sa fie constituit conform legii si sa desfasoare activitati legale potrivit statutului sau 
de functionare sau a actului de constituire; 
-       nu se afla, la momentul solicitarii, în litigiu cu o banca sau institutie a statului, 
pentru neîndeplinirea unor obligatii contractuale sau de alta natura, anterioare acestei 
solicitari; 
-       se încadreaza în clasa de risc general de creditare A, B sau C; 
-       figureaza în evidentele CRC cu serviciul datoriei A sau B, cu sume mai mici de 
50.000 lei lamomentul analizei; 
-       nu are datorii restante (mai vechi de 60 de zile) la bugetul de stat sau al asigurarilor 
sociale.  

În cazul în care înregistreaza datorii la aceste bugete din prima suma trasa din linie este 
obligatoriu sa achite aceste datorii; 
-       nu figureaza in CIP cu interdictie de emitere de cecuri; 
-       nu sunt institute popriri pe conturile clientului; 
-       nu se afla în stare de insolventa; 
-       clientul se incadreaza intr-o clasa de risc eligibila aferenta riscului de spalare de bani.  
  

Activitati eligibile 
Se pot finanta proiectele de investitii, conform codurilor CAEN eligibile, în urmatoarele conditii  
specifice: 

-      active tangibile (fara terenuri – finantarea achizitiei de teren este exclusa, cu 
exceptia cazului în care tehnic este absolut esentiala pentru investitie); 
-      active intangibile; 
-     vor putea fi finantate cheltuielile realizate de catre client în investitii tangibile si 
intangibile ce pot fi identificate în termeni de locatie, design si beneficii, ce sunt 
realizate într-o perioada de max 3 ani înainte si dupa semnarea contractului de credit; 
-     TVA este eligibila doar daca este nerecuperabila;  
-     vor fi excluse de la finantare anumite sectoare neeligibile, in principal – finantarea 
productiei de armament, tutun, jocuri de noroc, activitati imobiliare, tranzactionarea de 
instrumente financiare. 

 
Perioada de creditare: Minim 2 ani - Maxim 12 ani, termenul de creditare nu va putea depasi 
durata de viata economica si tehnica a proiectului.  
 
Perioada de gratie: Va fi corelata cu perioada de implementare a proiectului si perioada de 
creditare , dar nu poate depasi 4 ani. 
 
Perioada de tragere: Se va stabili de comun acord cu clientul si va fi inscrisa în contractul de 
credit. 
 



Valoarea finantarii  
Maxim 100% din costul eligibil al proiectului de investitii (costul total al proiectului nu va depasi  
echivalentul a 25 mil EUR). Valoarea creditului nu va depasi suma de 12,5 mil EUR.  
Investitiile mari (pentru care costul total al proiectului depaseste 25 mil. Eur) pot fi uneori 
compuse din mai multe parti independente. Daca fiecare parte este viabila economic si ethnic 
prin ea insasi si nu depinde de realizarea altei faze, se poate finanta fiecare parte separat, daca 
respectivul cost al investitiei este sub 25 mil. Eur. Valoarea finantarii aferente nu poate depasi 
50% din costul investitie fiecarei parti. 
 
Valuta: EURO / LEI 
 
Garantii: Orice garantie sau mix de garantii dintre cele acceptate de banci, conform Notei de 
Serviciu nr. 38/2009 privind garantarea creditelor acordate persoanelor juridice. 
 
Dobanda: Va fi stabilita in functie de clasa de performanta financiara in care se incadreaza 
clientul, astfel: 
EURO:  
-   EURIBOR 6M + 3,5 pp - clasa de performanta A   
-   EURIBOR 6M + 4,0 pp - clasa de performanta B   
-   EURIBOR 6M + 4,5 pp - clasa de performanta C   
LEI: 
-   ROBOR 6M + 2,0 pp - clasa de performanta A    
-   ROBOR 6M + 2,5 pp - clasa de performanta B    
-   ROBOR 6M + 3,0 pp - clasa de performanta C   
-   ROBOR 6M + 3,0 pp - clasa de performanta A    
-   ROBOR 6M + 3,5 pp - clasa de performanta B    
-   ROBOR 6M + 4,0 pp - clasa de performanta C   
Plata dobanzii se va face lunar. 
 
Rambursarea finantarii: Scadentele pot fi stabilite, de comun acord cu clientul, lunar, 
trimestrial sau semestrial, in functie de specificul activitatii fiecarui client.  
  
 


