Ghid Programe Comerț și Microindustrializare
I. INTRODUCERE
În cadrul Programului de dezvoltare a activităților de comercializare a produselor și
serviciilor de piață și a Programului național multianual de microindustrializare 2017
au fost acceptate de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și
Antreprenoriat 3 bănci partenere (CEC BANK, BRD și BCR), la care Beneficiarii vor
putea deschide conturi curente pentru derularea operațiunilor de încasări și plăți sau vor
putea opta pentru obținerea de credite, în cazul în care nu dispun de fondurile necesare
realizării proiectelor.

II. ETAPE DE URMAT

1. Deschidere cont curent
a. Punerea la dispoziție de către Bancă a documentelor necesare deschiderii
contului curent
b. Completarea și depunerea de către Beneficiar la Bancă a documentelor
necesare deschiderii contului

c. Verificarea de către Bancă a documentelor primite
d. Deschiderea de către Bancă a contului curent

Bine de știut!
CEC Bank pune la dispoziția clienților persoane juridice Pachetul IMM “10 ani de
CEC Bank”, prin intermediul căruia clienții beneficiază de economii de timp și bani,
dispunând de o administrare facilă și în condiții de cost competitive a resurselor
financiare aferente derulării afacerii.
La achiziționarea Pachetului, Banca nu percepe comision pentru deschiderea contului
curent și nici pentru emiterea contului de card Mastercard Business.
Produsele și serviciile care intră în componența pachetului sunt:
•

cont curent

•

cont de card Mastercard Business

•

serviciul Internet Banking

•

serviciul Info SMS

Pachetul de produse și servicii este disponibil în lei, iar la sfârșitul fiecărei luni se reține
automat din contul curent valoarea comisionului lunar de administrare pachet.

2. Alegerea modalității de finanțare
2.1. Finanțare proprie
Schema de finanțare în cazul în care beneficiarul dispune de fonduri proprii necesare
realizării proiectului este următoarea:
• Alocație Financiară Nerambursabilă – maximum 90% din valoarea cheltuielilor
eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 250.000 lei/ beneficiar pentru
Programul de dezvoltare a activităților de comercializare a produselor și
serviciilor de piață, respectiv 450.000 lei/ beneficiar pentru Programul național
multianual de microindustrializare
Contribuție proprie – minimum 10% din valoarea cheltuielilor eligibile
aferente proiectului.

•

În cazul finanțării proprii a proiectului, după deschiderea contului curent la Bancă,
beneficiarul va trebui să respecte următoarele etape, în vederea recuperării fondurilor
de la Minister:
• semnează acordul de finanțare cu Ministerul
• efectuează cheltuielile eligibile aferente proiectului
•

depune documentele justificative (trebuie păstrate toate facturile fiscale,
contracte, bonuri, chitanțe, ordine de plată, etc.) la Minister, în vederea
certificării de către acesta a cheltuielilor eligibile aferente proiectului
• primește de la Minister sumele aferente cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul

proiectului.

2.2. Credit bancar pentru contribuție proprie
Schema de finanțare în cazul în care beneficiarul nu dispune de fonduri proprii
necesare realizării proiectului este următoarea:
• Alocație Financiară Nerambursabilă AFN – maximum 90% din valoarea
cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 250.000 lei/
beneficiar pentru Programul de dezvoltare a activităților de comercializare a
produselor și serviciilor de piață, respectiv 450.000 lei/ beneficiar pentru
Programul național multianual de microindustrializare
• Credit de investiții – minimum 10% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente
proiectului, acordat de către Bancă.
CEC Bank a lansat o Campanie promoțională aferentă Creditelor de investiții
pentru contribuție proprie, acordate în cadrul celor două Programe.
Astfel, clienții care vor aplica pentru un Credit de investiții în cadrul unuia dintre cele
două programe de la CEC Bank până la finalul anului 2017 vor beneficia de
următoarele avantaje pe toată durata de derulare a creditului:
 Dobândă fixă: 3,00%/an (pentru solicitările de credite din cadrul campaniei)
 Comision de analiză și rambursare anticipată: 0% (pentru solicitările de
credite din cadrul campaniei)
 Perioadă de creditare de până la 60 luni cu o perioadă de grație de maximum 12
luni
 Garanții flexibile prin acordarea unei garanții FNGCIMM ce va acoperi până la
maximum 80% din valoarea creditului; în completare, garantare cu bunurile
achiziționate în cadrul Programului
 Posibilitatea accesării unei finanțării sub forma unui Credit de investiții aferent
valorii AFN și/ sau cheltuielilor neeligibile din cadrul Programelor
guvernamentale, în vederea acoperirii acestora.
Caracteristicile Creditului de investiții pentru contribuție proprie, acordate în cadrul
celor două Programe (valabil în cazul ambelor Programe)

Destinația creditului: Finanţarea cheltuielilor eligibile din Proiect, conform Acordului

de finanţare încheiat de beneficiar cu Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi
Antreprenoriat.

Perioada de creditare: Maximum 60 luni.
Perioada de grație: 12 luni.
Valoarea creditului: Minimum 10% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente
proiectului de investiții.

Valuta: Lei.
Dobânzi și comisioane:
• Dobândă fixă:
• 3,00%/an (pentru solicitările de credite din cadrul campaniei)
• 4,49%/an (pentru creditele acordate în perioada 2018-2020)

• Comision de analiză:
• 0% (pentru solicitările de credite din cadrul campaniei)
• 0,5% aplicat la valoarea creditului, perceput la prima tragere (pentru
creditele acordate în perioada 2018-2020)
• Comision de acordare: 0,5% din valoarea creditului, perceput la data efectuării
primei trageri din credit
• Comision de gestiune: 0,5% aplicat la valoarea creditului, perceput la prima
tragere
• Comision de rambursare anticipată: 0%
• Comision de evaluare/ verificare rapoarte de evaluare a garanțiilor: standard.
Pentru orice solicitare suplimentară se va percepe nivelul standard al comisioanelor
conform politicii de prețuri în vigoare, practicată de Bancă.

Garanții:
• Maximum 80% din valoarea creditului – Garanţie FNGCIMM SA-IFN, în baza
convenţiilor încheiate între FNGCIMM şi CEC BANK SA
• Minimum 20% din valoarea creditului – Ipoteca mobiliară/ imobiliară asupra
tuturor bunurilor achiziţionate în cadrul Programului
• Fidejusiune şi/ sau Bilete la ordin în alb, stipulat “fără protest”, emise de
societate în favoarea Băncii şi avalizat de acţionarii majoritari/ asociaţii
majoritari/ administratori
• Ipotecă mobiliară asupra conturilor curente ale clientului deschise la bancă în
orice valută
• Cesiunea poliţei de asigurare asupra bunurilor achiziţionate în cadrul
Programului
sau
• Orice altă garanție dintre cele incluse în setul de garanții agreat de Bancă, doar
cu acordul prealabil al MMACA.

Rambursarea creditului și plata dobânzii: Lunar.
În cazul finanțării prin credit a proiectului, după deschiderea contului curent la Bancă,
beneficiarul va trebui să respecte următoarele etape, în vederea recuperării fondurilor
de la Minister:
a. obține de la Bancă hotărârea de aprobare a creditului
b. semnează acordul de finanțare cu Ministerul
c. efectuează din credit cheltuielile eligibile aferente proiectului, pe baza
documentelor justificative prezentate (facturi fiscale, contracte, etc.)
d. depune documentele justificative (trebuie păstrate toate facturile fiscale,
contracte, bonuri, chitanțe, ordine de plată, etc.) la Minister, în vederea
certificării de către acesta a cheltuielilor eligibile aferente proiectului
e. primește de la Minister sumele aferente cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul
proiectului.

2.3. Credit bancar aferent valorii AFN și/ sau cheltuielilor neeligibile din cadrul
Programelor
Banca poate acorda la cererea solicitanților, finanțare printr-un credit bancar, în
condițiile instituției de credit, corespunzător alocației financiare nerambursabile
(AFN) aprobate, pentru efectuarea cheltuielilor precum și pentru cheltuielile care nu
sunt eligibile pe proiect, de tipul TVA aferentă valorii proiectului de investiții și alte
cheltuieli legate de planul de afaceri.
Caracteristicile Creditului de investiții aferent valorii AFN și/ sau cheltuielilor
neeligibile din cadrul Programelor

Destinația creditului:
• Pre-finanțarea parțială sau integrală a AFN/ ajutorului de stat, aferente
proiectelor de investiții considerate cheltuieli eligibile și/ sau
• Co-finanțarea cheltuielilor neeligibile, aferente proiectelor de investiții care
îndeplinesc condițiile de obținere a AFN/ ajutorului de stat.

Clienți eligibili: Orice entitate care se încadrează în categoriile de clienți și îndeplinește

condițiile impuse de programele guvernamentale pentru care se solicită finanțarea,
respectiv clienți care dezvoltă proiecte de investiții care beneficiază de finanțare
nerambursabilă sub forma ajutorului de stat și care îndeplinesc următoarele condiții:
• au fost declarate eligibile
• s-a semnat Contractul de finanțare/ s-a primit Acordul de finanțare/ Scrisoarea
de acceptare de principiu pentru finanțare cu/ de la ministerul de resort sau
autoritatea competentă.

Perioada de creditare: Maximum 60 luni.
Perioada de grație: Maximum până la data încasării AFN la acestea.
Valoare Creditului: Maximum valoarea AFN/ ajutorului de stat și/ sau a cheltuielilor
neeligibile, aprobate prin Contractul de finanțare/ Acordul de finanțare, etc.

Valuta: Lei.
Garanții: Orice garanții sau mix de garanții dintre cele acceptate de către Bancă.
Rambursarea creditului și plata dobânzii:
• la data/ datele de încasare ale AFN, pentru componenta AFN
• lunar în cadrul perioadei de creditare, începând cu data finalizării perioadei de
grație, în cazul finanțării inclusiv a cheltuielilor neeligibile.

Rambursarea anticipată: Este permisă, fără plata comisionului de rambursare

anticipată.

Prin intermediul celor 48 de Birouri de consiliere IMM-uri și Fonduri Europene
existente la nivelul rețelei teritoriale a Băncii, clienții beneficiază de informare
detaliată privind criteriile de eligibilitate, garanțiile solicitate, ș.a., în vederea alegerii
produsului optim de finanțare și a constituirii dosarului de credit.

III. ELIGIBILITATE

1. Beneficiari
• Beneficiarii eligibili pentru AFN sunt societățile care au depus planuri de afaceri
și au fost selectate de Minister ca fiind acceptate, prin primirea de scrisori de
acceptare de principiu la finanțare și prin semnarea de acorduri de finanțare cu
Ministerul
• Beneficiarii eligibili pentru creditele de investiții obținute de la Bancă sunt
societățile care au semnat acordurile de finanțare cu Ministerul și care respectă
criteriile de acordare de credite ale Băncii.

2. Cheltuieli eligibile/ neeligibile
Printre cheltuielile eligibile aferente proiectului se numără:
• achiziţionarea de echipamente IT
• achiziţionarea de cititoare pentru cod de bare
• achiziţionarea de cântare electronice cu/ fără printer pentru etichetare
• achiziţionarea de aparate de marcat electronice fiscal
• achiziţionarea de echipamente tehnologice
• achiziţionarea de electro şi motostivuitoare
• investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de
produse și servicii (etichetare ecologică, licențe), software pentru comerţul
on-line, software-uri necesare desfăşurării activităţilor de comercializare a
produselor şi serviciilor de piaţă
• achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor
umane şi materiale (ex. sisteme de supraveghere video, sisteme de alarmă)
• achiziţionarea de autoutilitare din categoria N1, N2, N3
• certificarea unui sistem de management al calităţii/ mediului/ sănătăţii şi
securităţii ocupaţionale/ siguranţei alimentelor
• realizarea unei pagini web pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a
produselor sau serviciilor promovate
• achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei
economii de energie
• achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare
• participarea la cursuri de instruire pentru formare/calificare profesională/
specializare/ perfecţionare profesională

• comisionul de garantare aferent anului acordării garanţiei, datorate instituțiilor
financiare care emit garanții pentru credite, în cazul garanţiilor acordate pentru
creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de investiţii
acceptate în cadrul Programului
• consultanţa pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în
cadrul programului şi implementarea proiectului, în valoare de maximum
8.000 lei fără TVA.
Printre cheltuielile neeligibile aferente proiectului se numără: taxa pe valoarea
adăugată (TVA), taxe, avize, comisioane, ambalajul, transportul, punerea în funcțiune,
instruirea personalului pentru utilizarea celor achiziționate, piese de schimb, inclusiv
facturile emise înaintea încheierii Acordului de finanțare. Acestea vor fi acoperite de
Beneficiar în afara proiectului de investiție. Nu se finanțează elementele de cost care nu
au legătură cu codul CAEN accesat și cu procesul de comercializare sau serviciul
prestat, respectiv procesul de producție pentru Programul naţional multianual de
microindustrializare.

IV. OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI
Beneficiarii sunt obligaţi pentru o perioadă de minimum 3 ani începând cu anul
următor acordării de AFN:
 să menţină investiţia pentru care primesc AFN în cadrul Programului
 să nu aplice amortizare accelerată pentru activele achiziţionate în cadrul
Programului
 să păstreze numărul locurilor de muncă existente la data deschiderii aplicaţiei
de înscriere în Program și numărul locurilor de muncă create prin program
conform numărului şi tipului (abolvent după anul 2012/ persoană
defavorizată/ șomer).

Important:
În situația neefectuării cheltuielilor în perioada de implementare sau în cazul în care
cheltuielile nu corespund cu elementele de cost aprobate prin Acordul de finanțare sau
bunurile achiziționate nu sunt noi și puse în funcțiune, beneficiarul nu va primi AFN-ul
pentru acestea.

