Credit de investitii BEI pentru sectorul public
Criterii de eligibilitate
Criterii de eligibilitate CEC Bank:
- au sau vor deschide cont curent la o unitate teritoriala a Bancii care are competente
de aprobare si acordare a creditelor pentru persoane juridice, din judetul/municipiul
pe raza caruia se afla Autoritatea Publica Locala;
- contractarea sau garantarea imprumutului este realizata conform legii, respectiv
numai cu avizul Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale;
- situatiile financiare si orice alte documente specifice privind activitatea desfasurata
sunt intocmite si depuse potrivit legii;
- nu se afla, la momentul solicitarii in stare de insolventa, in sensul OUG nr. 46/2013
privind criza financiara si insolventa unitatilor administrativ-teritoriale;
- gradul de indatorare la data solicitarii creditului se incadreaza in limita maxima,
conform prevederilor legale in vigoare;
- se incadreaza in limita plafonului de risc stabilit de Banca (nivelul maxim potential de
expunere al Bancii fata de un singur debitor);
- se incadreaza in clasa de risc general de creditare stabilit de Banca;
- figureaza in evidentele CRC cu serviciul datoriei A sau B cu sume mai mici de 50.000
lei la momentul analizei;
- gradul de realizare a veniturilor bugetare locale este de minimum 75%, conform
Contului de executie a bugetului local la sfarsitul ultimului exercitiu financiar;
- proiectele de investitii se regasesc in programul de investitii (anexa la bugetul unitatii
administrative teritoriale) si documentatiile tehnico-economice au fost elaborate si
aprobate conform legislatiei in vigoare;
- nu se afla, la momentul solicitarii in litigiu cu CEC Bank, alta banca sau institutie a
statului, pentru neindeplinirea unor obligatii contractuale sau de alta natura,
anterioare acestei solicitari;
- nu au datorii restante la bugetul de stat sau al asigurarilor sociale mai vechi de 60 de
zile;
- nu sunt instituite popriri pe conturile Autoritatii Publice Locale;
- pot fi identificate venituri proprii libere de sarcini;
- clientul se incadreaza intr-o clasa de risc eligibila aferenta riscului de spalare de bani.
Criterii de eligibilitate BEI
Se pot finanta proiectele de investitii, in urmatoarele conditii specifice:
- noi investitii, identificabile individual din punctul de vedere al locatiei, conceptului si
beneficiilor, in infrastructura sau sustenabile in interesul comunitatii, incluzand, dar
nelimitandu-se la facilitatile de baza pentru serviciul public in domenii precum
transportul, energia, deseurile, telecomunicatiile, tratarea apei, sanatate sau
educatie; doar activitatile de reparatii sau intretinere nu pot fi luate in considerare;
- va contribui la cel putin unul dintre obiectivele: sprijin pentru convergenta si coeziune
economica si sociala, educatie, cercetare – dezvoltare si inovare, protectia mediului,
energie sustenabila si competitiva, retele trans-europene
- se vor implementa in maximum 5 ani;
- 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 tehnic prin ea insasi si nu depinde de realizarea altei faze, BEI poate
finanta fiecare parte separat, daca respectivul cost al investitiei este sub 25 mil. Eur.
Valoarea finantarii BEI aferente nu poate depasi 50% din costul investitie fiecarei
parti;
- In cazul in care beneficiarul final are un proiect finantat prin mai multe banci, atunci
valoarea cumulata a finantarilor din surse BEI nu va depasi 50% din costul
proiectului;
- TVA nu poate fi inclusa in calculul costului de proiect;
- In cazul acordarii unui credit pentru implementarea proiectelor de fonduri europene,
valoarea creditului din surse BEI impreuna cu potentialul grant UE nu vor depasi 90%
din costul total al proiectului.

