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Obiectivele disciplinei                                                                                 
Obiectivul general 
al disciplinei 

Însușirea metodelor și tehnicilor financiare pentru identificarea resurselor de 
capital și alocarea lor eficientă, maximizarea valorii întreprinderii, analiza 
performanțelor întreprinderii în termeni de rentabilitate și risc, precum și 
planificarea și strategia financiară pentru creșterea valorii întreprinderii și 
maximizarea averii acționarilor 

Obiectivele specifice Masteranzii vor dobândi cunoștințe și abilități pentru: 
- 
- 
- 
- 

înțelegerea indicatorilor financiari; 
gestionarea financiară a activității curente a întreprinderii; 
întocmirea bugetelor întreprinderilor; 
fundamentarea strategiei financiare a întreprinderii..           

Competenţele specifice acumulate 

 
 

 

 

 
 

C1.4 Analiza comparativă a conceptelor și teoriilor domeniului, pentru a aprecia calitatea, 
meritele și limitele unor procese, programe, proiecte, concepte, metode și teorii 
C2.2 Explicarea conceptelor utilizate pentru prezentarea și interpretarea lor în situații 
economice și financiare concrete  
C3.1  Definirea conceptelor, teoriilor și metodologiilor specifice activității economice și 
financiare

CT1 Aplicarea normelor și valorilor de etică profesională pentru luarea deciziilor și 
realizarea independentă sau în grup a unor sarcini/obiective complexe de la locul de muncă 
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1. INVESTIŢIILE ÎN SOCIETATEA CONTEMPORANĂ 

1 .1. Investiţiile şi relansarea economică 
Investiţiile reprezintă totalitatea cheltuielilor băneşti care se efectuează într-o anumită 

perioadă pentru crearea şi achiziţionarea de noi active financiare şi fixe (productive şi 
neproductive), precum şi pentru reconstituirea, lărgirea şi retehnologizarea celor existente. 

În sens larg, investiţiile cuprind totalitatea cheltuielilor sau alocărilor de fonduri de la 
care se aşteptă o serie de venituri viitoare. Orice plasament pe termen lung, mediu sau scurt 
realizat în scopul obţinerii de profit reprezintă o investiţie (cumpărarea de acţiuni sau de alte 
titluri de valoare, plasamentele de sume băneşti la bănci, alocarea unor fonduri pentru iniţierea 
de afaceri – în scopul de a obţine dividende, dobânzi şi, respectiv, profituri – înseamnă 
investiţii financiare). În sens restrâns, investiţiile reprezintă cheltuieli ce se efectuează pentru 
obţinerea de active fixe (adică pentru construirea, reconstruirea, lărgirea, modernizarea şi 
achiziţionarea de active fizice) (numite şi investiţii de capital). Se asimilează investiţiilor şi 
cheltuielile pentru lucrările de proiectare, prospecţiuni, explorări geografice, cercetări 
ştiinţifice efectuate în legătură cu investiţiile şi pregătirea celor necesare obiectivelor în 
construcţie. Prin procesul de investire, în sens restrâns, moneda se transformă în active fixe, 
având loc alocarea de fonduri pentru activităţile de înlocuire sau creştere a volumului 
instrumentelor de muncă. 

Este de înţeles că prima sferă o cuprinde pe cea de a doua, dar, uzual, investiţiile 
financiare se referă la plasamentele de capital exemplificate. 

Sinteza abordărilor conceptului de investiţii este redată în tabelul 1. 
Tabelul nr. 1. Domenii de abordare a conceptului de investiţii 

Din punct de 
vedere Investiţia reprezintă … 

… o mobilizare şi este reprezentată de toate bonurile mobile şi imobile, corporale şi necorporale, 
a) contabil achiziţionate sau create în întreprindere, destinate a rămâne constant sub aceeaşi formă; accentul 

este pus pe durata de viaţă a bunurilor; 
… alocarea unei sume de bani disponibile pentru achiziţionarea de echipamente şi plata altor 
cheltuieli (publicitate, cercetare-dezvoltare, programe de perfecţionare) cu scopul obţinerii (în 
viitor) a unor efecte economice eşalonate în timp, care (în sumă totală) sunt mai mari decât 
sumele alocate iniţial; accentul cade pe cheltuieli iniţiale, ocazionale de efortul investiţional; 

b) economic 

… toate cheltuielile de resurse care se fac în prezent în scopul obţinerii unor venituri viitoare 
superioare, dar puţin probabile; astfel se iau în considerare, pe lângă mărimea efortului 
investiţional pentru realizarea unei imobilizări şi surplusul de necesar de fond de rulment, 
generat de noile imobilizări care trebuie preliminate şi acoperite prin capital permanent sub forma fondului de rulment; 

c) financiar 

… renunţarea la bunuri imediate în schimbul bunurilor viitoare; renunţarea la o satisfacţie 
imediată şi sigură în schimbul unor satisfacţii mai mari dar mai nesigure; 

operaţiile şi succesiunea de operaţii care constau în angajarea pe termen lung a resurselor 
d) psihologic 

… 
e) operaţional financiare, materiale sau umane în scopul creşterii potenţialului şi a performanţelor unei 

întreprinderi. 
Investiţiile de capital au loc în economia reală precum şi în domeniile social-culturale, 

constituind, în fond, suportul material al creşterii economice şi al dezvoltării activităţilor 
social-culturale în orice ţară din lume. În cele ce urmează, ne vom concentra atenţia asupra 
acestui gen de investiţii. 

Prin investiţii de capital trebuie să se înţeleagă nu numai construcţia de noi obiective, 
ci şi modernizarea celor existente. În domeniul economiei reale, în prezent, ţara noastră nu are 
nevoie de noi obiective, ci mai cu seama de modernizarea celor existente. În definitiv, politica 
de atragere a capitalului străin vizează tocmai modernizarea întreprinderilor existente, care 
dispun de utilaje îmbătrânite ce nu pot face faţa competipei economice actuale şi cerinţelor de 
consum ale populaţiei. 



  
  

Aproape niciodată o nouă investiţie nu reproduce exact o investiţie anterioara2. Invers, 
se poate spune că orice investiţie aduce ceva nou. Investiţiile sunt propagatoare de nou, lor le 
este propriu caracterul novator, ele aduc întotdeauna schimbarea situaţiei existente, apariţia 
altor elemente decât cele cunoscute anterior. Investiţiile angajează întotdeauna viitorul, de 
unde decurge caracteristica asocierii unui însemnat factor de risc la orice proces investiţional. 

La nivelul unei ţări se pot identifica trei tipuri de investiţii: a) proprii (iniţiate de 
entităţi autohtone); b) mixte (realizate printr-un mixaj al capitalurilor autohtone şi străine); şi 
c) străine (finanţate cu capital străin). 

Datorită insuficienţei resurselor interne şi nevoilor sporite de investire, România este 
concentrată pe atragerea de capital străin pentru finanţarea investiţiilor. 

Corelaţia investiţii – creştere economică are un dublu sens: 
a) investiţiile influenţează creşterea economică prin volumul lor şi natura lor; 
b) creşterea economică este influenţată de calitatea investiţiilor realizate (ceea ce 

reflectă eficienţa economică a investiţiilor). 
Pentru managerul financiar din întreprindere (şi pentru agentul economic), investiţia 

este, în primul rând, o decizie de a imobiliza o parte din capital în vederea obţinerii unei bune 
rentabilităţi viitoare. Pentru adoptarea deciziei de investiţii trebuie să se compare investiţiile 
(cheltuielile) iniţiale cu încasările pe care le generează, acceptându-se acea variantă care are 
rentabilitatea superioară costului finanţării. 3 Criteriile de clasificare a investiţiilor sunt: 

a)din punctul de vedere al locului unde se efectuează, pot fi investiţii interne (realizate 
în întreprindere) şi investiţii externe (realizate în altă entitate); 

b)din punctul de vedere al naturii lor, investiţiile pot fi 1) lucrări de construcţii montaj 
2 ) achiziţii de utilaje 3) lucrări de explorări geologice, 4) alte cheltuieli de investiţii (obiecte 
de inventar de natura mijloacelor fixe, de construcţii şi proiectări); 

c)din punctul de vedere al activităţii sectoarelor în care se efectuează, pot fi investiţii 
productive (au efect asupra capacităţii productive şi de comercializare) şi investiţii 
neproductive (social-culturale, educative, de apărare naţională); 

d)din punctul de vedere al influenţai asupra patrimoniului, pot fi investiţii de 
menţinere şi investiţii de creştere (de expansiune a patrimoniului); 

e)din punctul de vedere al scopului urmărit, pot fi investiţii de producţie şi investiţii 
de modernizare; 

f) din punctul de vedere al obiectivelor urmărite, pot fi investiţii strategice (crearea de 
întreprinderi sau filiale), investiţii umane (recrutarea personalului, perfecţionarea lui); 
investiţii sociale (îmbunătăţirea condiţiilor de muncă); investiţii de interes public; investiţii 
pentru reducerea poluării; 

g)din punctul de vedere al modului de executare, pot fi investiţii executate în 
antrepriză şi investiţii executate în regie (cu forţe proprii); 

h)din punctul de vedere al importanţei lucrărilor pentru obiectivele proiectate, pot fi 
investiţii directe (cuprind obiectele de bază), investiţii colaterale (privesc obiectivele de 
investiţii legate teritorial şi funcţional de investiţia directă), investiţii conexe (cuprind lucrări a 
căror necesitate constituie efectul propagat al investiţiilor directe); 

i) din punctul de vedere al surselor de finanţare, pot fi investiţii finanţate din fonduri 
proprii şi investiţii finanţate din fonduri împrumutate. 

2 
3 Vasilescu, I., Românu, I., Cicea, C. (2000), Investiţii, Editura Economică, Bucureşti, p. 14 Tudose, M. B. (2011), Finanţe, Editura Fundaţiei „Gh. Zane”, Iaşi, p. 45 



  
 
 
  

1 .2. Viziunea UE privind investiţiile 
Capacitatea economiei de a finanţa investiţiile pe termen lung depinde de capacitatea 

sistemului financiar de a canaliza cu eficacitate şi în mod eficient aceste fonduri către 
utilizatorii şi investiţiile adecvate, prin intermediul unor pieţe deschise şi concurenţiale. Acest 
proces poate fi realizat prin diverşi intermediari (printre care băncile, societăţile de asigurare 
şi fondurile de pensii) şi prin acces direct la pieţele financiare. 

În Europa, ponderea investiţiilor sau a economiilor în raport cu PIB-ul este favorabilă 
în comparaţie cu alte regiuni ale lumii. Totuşi, această imagine de ansamblu ascunde faptul că 
deponenţii şi investitorii se confruntă în prezent cu niveluri ridicate de incertitudine, aversiune 
faţă de risc şi lipsă de încredere ca urmare a situaţiei şi a perspectivelor macroeconomice 
instabile. Acest lucru poate avea efecte de lungă durată, creând mai multe bariere permanente 
în calea furnizării de finanţare pe termen lung. 

Unul dintre principalele învăţăminte desprinse din criză este acela că sunt necesare 
reglementarea şi supravegherea sectorului financiar pentru a restaura stabilitatea financiară şi 
încrederea în pieţe. UE derulează un program cuprinzător de reformă financiară în acest 
context, care vine în completarea reformelor bugetare şi economice mai generale. Stabilitatea 
financiară este esenţială, însă nu este o măsură suficientă în sine. Ca parte a unui răspuns 
politic mai amplu, calibrarea detaliată a noului cadru de reglementare şi de supraveghere 
trebuie să permită sectorului financiar să sprijine efectiv economia reală, fără a pune în pericol 
stabilitatea financiară. Pe această bază, măsurile pentru promovarea finanţării pe termen lung 
a economiei europene ar trebui să ţină seama de o gamă largă de factori interconectaţi: 

a) capacitatea instituţiilor financiare de a canaliza finanţarea pe termen lung; 
b) eficienţa şi eficacitatea pieţelor financiare în a oferi instrumente de finanţare pe 

termen lung; 
c) factori transversali care să permită economisirea şi finanţarea pe termen lung; 
d) facilitarea accesului IMM-urilor la finanţare bancară şi nebancară. 
Sunt vizate investiţiile pe termen lung în sensul creării de active corporale şi 

necorporale cu durată lungă de viaţă. Numeroase investiţii în domenii precum infrastructura 
energetică, schimbările climatice, educaţia etc. aduc beneficii mai largi pentru societate în 
ansamblul său, prin sprijinirea unor servicii esenţiale şi prin îmbunătăţirea standardelor de 
viaţă. Impactul acestora poate, de asemenea, să înceapă să fie resimţit pe termen scurt. 
Investiţiile permit întreprinderilor şi guvernelor să răspundă noilor provocări economice, 
sociale şi de mediu, prin faptul că facilitează tranziţia spre o economie mai durabilă, precum 
şi creşterea pe termen lung a productivităţii şi a competitivităţii. Tendinţele în ceea ce priveşte 
schimbările climatice şi epuizarea resurselor naturale evidenţiază şi mai mult provocarea pe 
care o reprezintă creşterea durabilă, întrucât impun necesitatea efectuării de mai multe 
investiţii pe termen lung în energiile cu emisii reduse de dioxid de carbon, în utilizarea 
eficientă a energiei şi a resurselor, precum şi în infrastructură, în vederea realizării 
obiectivului politic de a limita schimbările climatice la sub două grade şi de a decupla 
creşterea economică de utilizarea resurselor. Importanţa finanţării pe termen lung pentru 
creşterea economică şi crearea de locuri de muncă a fost recunoscută la nivel internaţional în 
cadrul G20. 

Investiţiile pe termen lung reprezintă cheltuieli care consolidează capacitatea de 
producţie a economiei. Printre acestea se numără infrastructurile de energie, de transport şi de 
comunicaţii, echipamentele industriale şi de servicii, tehnologiile în domeniul schimbărilor 
climatice şi al eco-inovării, precum şi educaţia şi cercetarea şi dezvoltarea. Criza financiară a 
afectat capacitatea sectorului financiar din Europa de a direcţiona economiile către investiţii 
pe termen lung. Potrivit Comisiei Europene, una dintre întrebările importante este dacă 
dependenţa tradiţională a Europei de bănci pentru finanţarea investiţiilor pe termen lung va fi 
înlocuită sau ar trebui înlocuită de un sistem mai diversificat, în care ponderea finanţării 
directe de pe piaţa de capital să fie semnificativ mai ridicată (şi anume, finanţarea prin 



  
  

obligaţiuni) şi în care să existe o implicare mai mare a investitorilor instituţionali (de 
exemplu, fondurile de pensii), sau de alte alternative. 

Nevoile de finanţare ale IMM-urilor merită o atenţie deosebită întrucât acestea au 
potenţialul de a susţine creşterea economică pe termen lung. IMM-urile au nevoie de acces la 
finanţare atât bancară, cât şi nebancară. 

Investiţiile pe termen lung, în sensul creării de active corporale şi necorporale cu 
durata lungă de viaţă, permit întreprinderilor şi guvernelor să răspundă noilor provocări 
economice, sociale şi de mediu, prin faptul că facilitează tranziţia spre o economie mai 
durabilă, precum şi creşterea pe termen lung a productivităţii şi a competitivităţii. 

1 .3. Politici şi strategii investiţionale 
Proiectul de investiţii Un proiect poate fi definit ca o operaţiune formată dintr-un ansamblu coerent de 

cheltuieli care contribuie la realizarea unui obiectiv dat. Un proiect de investiţie nu poate fi 
discutat izolat într-o întreprindere. Fiecare proiect vine să se insereze într-un program existent 
sau în unul nou. El poate duce la creşterea capitalului sau modifică structura de ansamblu şi 
nivelul său de rentabilitate. O investiţie poate duce şi la reducerea capitalului dacă antrenează 
efecte negative pentru o parte a capitalului existent. 

Proiectul de investiţii poate fi definit ca un ansamblu optimal de acţiuni de investiţii 
bazate pe o planificare sectorială, globală şi coerentă, pe baza căreia, o combinaţie definită de 4 resurse umane, materiale etc. provoacă o dezvoltare economico-socială determinată . Studiul 
asupra proiectelor se face nu numai pentru proiecte diferite, dar şi pentru variantele acestora. 

Tipologia proiectelor de investiţii se poate prezenta după mai multe criterii (de timp, 
de scop, de natură). În realitate, distincţia nu este foarte clară. De exemplu, o investiţie de 
înlocuire a activelor fixe uzate se asociază, adesea, cu o modernizare a tehnologiei. O 
investiţie externă poate însemna în acelaşi timp o fuziune de tehnologii noi sau 
complementare. Criteriul care permite o separare a diferitelor categorii de investiţii este cel al 
riscului implicat. 

De exemplu, o investiţie de înlocuire prezintă un risc marginal minim în raport cu o 
investiţie de modernizare sau, mai mult, în raport cu o investiţie de dezvoltare internă sau 
externă. Aceste proiecte condiţionează competitivitatea pe termen lung a întreprinderii, 
deoarece pregătesc condiţiile de producţie viitoare şi, în consecinţă, condiţionează şi 
rezultatele viitoare şi echilibrul financiar viitor. Ele angajează resurse financiare importante, 
pe termen lung, şi de aceea aceste proiecte prezintă riscuri deosebite, lansarea lor având cel 
mai adesea un caracter ireversibil. Alegerea unei abordări financiare poate deschide 
perspective favorabile de creştere, fie continuând cu activitatea actuală, fie lansând noi 
activităţi. 

Programele investiţionale au la bază ideea că investiţiile sunt mijloacele prin care se 
fixează dezvoltarea întreprinderii pe termen lung, evoluţia eficienţei şi poziţiei în mediul din 
care face parte. În raport cu situaţia dată, într-un program de investiţii se stabilesc obiectivele, 
performanţele, acţiunile şi mijloacele necesare atingerii obiectivelor, precum şi modul de combinare şi folosire a acestor mijloace5. 

Programele de investiţii au la bază strategia de dezvoltarea întreprinderii, au o sferă 
mai largă de cuprindere decât proiectele de investiţii. În cadrul programelor, pot exista mai 
multe tipuri de proiecte de investiţii între care există sau nu relaţii de intercondiţionare. Astfel, 
există: 

a) proiecte independente: două proiecte sunt independente dacă alegerea (sau 
respingerea) unui proiect nu are nici legătură cu alegerea (sau respingerea) altui proiect; 

4 Vasilescu, I. (1996), ţ ă ş , în vol. „Investiţiile şi relansarea Strategia investi ional – continuitate i modernitate 
economică”, Editura Semne, Bucureşti, 1996, p. 48 5 Românu, I., Vasilescu, I. (1997), Managementul investiţiilor, Ed. Mărgăritar, Bucureşti, p. 87 



  
 
 
  

b) proiecte complementare: proiectul de a cărui alegere depinde alegerea altui proiect; 
pot fi legate de succesiunea în timp a proiectului; 

c) proiecte care se exclud reciproc: două proiecte se exclud reciproc dacă alegerea 
unui proiect exclude alegerea celuilalt proiect. 

Într-un program de investiţii, proiectele nu sunt concurente (nu se exclud reciproc), ci 
urmăresc aceleaşi obiective sau obiective diferite, nu presupun acelaşi spaţiu de desfăşurare, 
nu presupun finanţarea din aceeaşi sursă, ci sunt luate împreună pentru a se reduce riscul 
proiectelor individuale. De exemplu, în cadrul strategiei de restructurare a întreprinderii, 
programele de investiţii pot fi constituite din proiecte de modernizare, de dezvoltare, din 
proiecte care vizează dezinvestirea anumitor mijloace fixe, proiecte de specializare 
profesională a personalului şi/sau de realizare a sistemului informaţional al întreprinderii. În 
cadrul activităţii de cercetare-dezvoltare, un program de investiţii poate cuprinde proiecte de 
creştere, dezvoltare, modernizare, recrutare de noi specialişti, cursuri de instruire, 
specializare, dotare cu tehnică şi tehnologie nouă. 

Derularea în timp a programelor de investiţii depinde de durata proiectelor incluse în 
program şi de intercondiţionările temporale dintre proiecte. Astfel, durata unui program poate 
varia între durata celui mai lung proiect (în timp) şi/sau suma duratelor tuturor proiectelor 
care constituie programul respectiv. Durata programului poate varia şi în funcţie de resursele 
de care dispune întreprinderea şi de modul de alocare a acestora. Astfel, dacă un proiect este 
prevăzut a fi început în anul al treilea de realizare a programului, sursa de finanţare fiind 
împrumutul, atunci orice încercare a factorilor interesaţi de a devansa termenul de începere a 
proiectului rămâne fără rezultat deoarece lipseşte finanţarea. Programele de învestiţii, în 
general, au o arie de cuprindere mai largă decât proiectele de investiţii, iar pentru 
implementarea lor este necesar a fi detaliate în unul sau mai multe proiecte de investiţii. 

Strategia investiţională stabileşte (pe seama unor studii, analize, simulări) obiectivele 
principale ale firmei în domeniul investiţional, acţiunile ce urmează să se desfăşoare pentru 
atingerea obiectivelor, modalităţile de atingere a acestora, sursele de finanţare şi metodele de 
alocare a resurselor. 

Strategia investiţională: 
- este o componentă importantă a strategiilor şi politicilor firmei (fapt pentru care 

impune corelarea cu celelalte strategii (de piaţă, produs, preţ, promovare etc.); 
are un puternic caracter novator (deoarece asigură promovarea progresului tehnic şi a 

rezultatelor cercetărilor ştiinţifice, perfecţionarea capitalului fix, tehnologizarea etc.); 
depinde de opţiunile politice; cel puţin pentru firmele mari este foarte important să 

existe o strategie naţională (la nivel macroeconomic), sectorială, regională sau zonală 
are la bază principiul eficienţei economice, respectiv, maximizarea valorii firmei, 

- 
- 
- 

maximizarea rezultatelor pozitive, maximizarea nivelului de satisfacere a intereselor tuturor 
celor implicaţi. 

Orice strategie investiţională trebuie să răspundă la cel puţin patru întrebări: 
- ce urmează să se facă; pentru aceasta trebuie să se cunoască potenţialul firmei 

(resursele disponibile) şi priorităţile firmei; 
- 
- 

cu ce se va face; sunt vizate direct resursele financiare, materiale şi umane; 
care sunt modalităţile în care se va realiza scopul; sunt vizate soluţiile tehnice, 

tehnologice şi constructive; 
- cum se va face evaluarea la ceea ce s-a propus să se realizeze; sunt vizate sisteme de 

indicatori ce asigură comparabilitatea dintre eforturi şi efecte. 



  
 
 
  

2 . SURSE ŞI MECANISME DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR 
2 .1. Coordonate globale privind finanţarea investiţiilor 
La originile oricărei investiţii se află întotdeauna acumulări anterioare ale 

investitorului direct sau ale altor investitori dispuşi să-şi angajeze economiile, în diferite 
forme, în realizarea proiectului în cauză. 

Sursele din care pot fi finanţate investiţiile sunt: 
– surse din interiorul ţării, reprezentate de fondurile proprii ale firmelor, emitere de 

acţiuni, credite bancare pe termen lung sau termen mijlociu, alocaţii (subvenţii) de la buget; 
surse din exterior, sub forma finanţărilor nerambrursabile, a împrumuturilor – 

bancare, a investiţiilor directe de capital etc. 
Sursele investiţionale mai pot fi clasificate în: 
– 
– 

surse proprii (rezultate din exploatarea capitalului propriu sau din autofinanţare); 
surse atrase (credite sau împrumuturi, subvenţii, colaborări cu alţi parteneri etc.). 

În funcţie de provenienţa lor, fondurile financiare pot fi: 
publice; provin de la instituţii financiare internaţionale (FMI, Banca Mondială, BIRD - 

sau BEI) sau de la instituţii şi agenţii guvernamentale; o categorie aparte a fondurilor publice 
o constituie ajutoarele financiare nerambursabile acordate de grupul ţărilor dezvoltate sau 
organisme internaţionale (PHARE, fondurile structurale acordate de UE, fondurile acordate 
de FAO, PNUD, ONUDI); fondurile publice au ca obiect promovarea unor proiecte de 
dezvoltare a mediului de afaceri (în special infrastructura); 

- private; provin exclusiv din mobilizarea economisirilor populaţiei (cel mai important 
furnizor de resurse în sistemul financiar) de către instituţiile financiare de intermediere sau de 
la agenţii economici cu excedent de resurse (acestea pot fi accesate direct sau prin 
intermediar); multitudinea de surse de finanţare a determinat apariţia şi dezvoltarea unor 
instituţii şi mecanisme specifice de mobilizare a lor, majoritatea având în vedere sursele 
financiare private. 

Abordată prin prisma mecanismelor proprii, finanţarea investiţiilor se poate realiza: 
direct sau indirect (prin intermediari). Dezvoltarea pieţelor financiare nu ar fi fost posibilă 
fără aportul fundamental al instituţiilor de intermediere financiară, menite să acţioneze ca o 
interfaţă între deţinătorii de capital şi cei care au nevoie de această resursă de bază pentru 
dezvoltarea afacerilor lor. În condiţiile în care piaţa financiară internaţională continuă să fie o 
piaţă imperfectă şi riscantă, pe care informaţia şi modalităţile de transmitere a acesteia joacă 
un rol cheie, se poate spune că intermediarii financiari au contribuit şi contribuie din plin la 
creşterea eficienţei în alocarea resurselor de capital. Intermediarii financiari sunt entităţi 
publice sau private specializate care acţionează pe pieţele monetar-valutare sau de capital, 
mobilizând importante resurse financiare de la deţinătorii acestora şi punându-le la dispoziţia 
celor care au nevoie de ele. Practic, în funcţie de implicarea acestor instituţii în finanţarea 
afacerilor, putem vorbi de o finanţare directă (beneficiarul are un contact direct cu deţinătorii 
de fonduri) şi o finanţare indirectă (când cel care are nevoie de resurse de capital se adresează 
unei instituţii financiare specializate care mijloceşte contactul între utilizator şi deţinătorii de 
fonduri). Pe pieţele financiare, cea mai mare parte din resurse sunt mobilizate prin finanţare 
indirectă (având în vedere costul său mai redus în comparaţie cu finanţarea din surse proprii). 
Finanţarea directă implică totodată riscuri mai ridicate având în vedere faptul că mobilizarea 
resurselor de capital se face prin active financiare necotate la bursă. 

2 .1.1. Surse interne de finanţare Acoperirea nevoilor de finanţare a investiţiilor se sprijină, în marea majoritate a 
cazurilor, pe surse interne (autohtone). Fondurile proprii ale întreprinderii sau autofinanţarea 
exprimă capacitatea acesteia de a produce resurse de investiţii din activitatea de exploatare şi 
din alte activităţi. 



  
  

Schematic, sursele de finanţare a investiţiilor pot fi structurate astfel: 
a) contribuţii - aporturi ale asociaţilor sau acţionarilor 

externe - contribuţii ale statului sau organismelor specializate 
- 
- 
- 

profitul reinvestit 
fondul de amortizare 
sume din vânzarea mijloacelor fixe 1 . Capitaluri 

proprii b) contribuţii * 
* 
* 
* 

aporturi noi interne încorporarea rezervelor 
conversia datoriilor 
fuziune şi absorbţie 

- majorarea capitalului propriu prin: 

- 
- 
- 

împrumuturi obligatare 
împrumuturi de la organisme publice specializate/stat 
împrumuturi de la bănci 

a) pe termen 
lung 

2 . Capitaluri - credite pe termen mediu mobilizabile împrumutate b) pe termen - credite pe termen mediu nemobilizabile 
mediu - credite pe termen scurt prelungit 

creditul leasing - 
Figura nr. 1. Structura surselor de finanţare a investiţiilor 

2.1.1.1. Capitalurile proprii A. Contribuţiile externe A1. Provin, în mare parte, de la asociaţi/acţionarii (investitori) . Pentru a se înfiinţa, orice întreprindere trebuie să deţină un capital iniţial. Pentru aportul adus, proprietarii primesc un număr de acţiuni6 (în cazul societăţilor comerciale pe acţiuni) sau un număr de părţi 
sociale (în cazul societăţilor cu răspundere limitată). 

Apelul la această sursă de finanţare a investiţiilor se face în momentul înfiinţării unei 
noi entităţi. În cazul societăţilor mari, cotate la bursă, se poate intra în posesia capitalului subscris 
prin vânzarea/cumpărarea la bursă a acţiunilor emise (investiţie financiară). Cursul la care se 
vând/cumpără acţiunile depinde de cererea şi oferta pentru acţiunile respective. Acest curs 
poate fi mai mare, mai mic sau egal cu valoarea nominală a acţiunii în funcţie de rezultatele 
întreprinderii. 

A2. Capitalurile proprii mai pot proveni din contribuţiile statului, colectivităţilor publice 
şi organismelor specializate (care oferă subvenţii sau alocaţii). Unele instituţii sau organisme 
financiare specializate pot acorda fonduri pentru finanţarea întreprinderii/investiţiilor. Este 
cazul băncilor de afaceri care finanţează o întreprindere pentru a o ajuta să ajungă la 
standardele impuse pentru a fi cotată la bursă; odată realizat acest scop, banca de afaceri se 
poate retrage, prin vânzarea acţiunilor sale la bursă. 

B. Contribuţiile interne 
Sursele interne de finanţare a investiţiilor sunt reprezentate de: 
B1) o parte din profitul net repartizat pentru investiţii; profitul net rezultat din exerciţiul financiar este repartizat atât pentru dezvoltare, cât şi pentru alte destinaţii: 

dividendele acţionarilor, premii pentru salariaţi etc. 
B2) amortizarea destinată acestui scop; fondul de amortizare serveşte firmei pentru 

finanţarea înnoirii activelor fixe (imobilizărilor) ajunse la limita duratei lor de funcţionare, 
precum şi pentru nevoile de dezvoltare-modernizare (mai rar); prin amortizare întreprinderea 
realizează de fapt recuperarea investiţiilor realizate anterior; 

6 Acţiunea este un titlu de participare (proprietate) care confer posesorului ei calitatea de ac ionar. Acţiunea ă ţ 
oferă un triplu drept: a) de a încasa o parte a profitului distribuit de întreprindere sub formă de dividende; b) de a 
participa la luarea deciziilor importante în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor prin votul exprimat; c) de 
informare (de acces la informaţiile privind întreprinderea). 



  
 
 
  

B3) sume încasate din vânzarea activelor fixe sau a materialelor rezultate din dezmembrarea celor scoase din funcţiune etc.; unele elemente de active fixe sunt vândute 
înainte de încheierea duratei lor de funcţionare sau la sfârşitul acesteia, ca materiale vechi; 
sumele încasate alimentează fondul de dezvoltare din care se finanţează investiţiile. 

B4) majorările de capital social; se realizează prin: a) aporturi noi; b) încorporarea rezervelor; c) conversia datoriilor; d) fuziune sau absorbţie. 
a) Aporturi noi 
Aporturile noi pot proveni fie de la vechii acţionari, fie de la acţionari noi. Aporturile 

acestora pot fi în bani sau în natură (bunuri). Doar majorarea capitalului social prin aporturi 
noi de numerar constituie o operaţiune de finanţare directă (deoarece aduce întreprinderii noi 
lichidităţi). Celelalte mecanisme de majorare a capitalului propriu [b) + c) + d)] oferă doar 
suportul pentru accesarea altor resurse (precum cele împrumutate). 

Majorarea capitalului social prin aporturi noi de numerar se poate realiza prin două 
tehnici: 

- aporturi numai de la vechii acţionari, caz în care se procedează la o majorare a 
valorii nominale a acţiunilor deja existente; această tehnică este greu de realizat deoarece nu 
toţi acţionarii consimt să-şi aducă aportul la majorarea de capital social; 

- aporturi de la vechii şi noii acţionari, caz în care are loc emisiunea de noi acţiuni; 
această tehnică se poate realiza mai facil, dar prezintă următoarele efecte: • duce la diluarea 
capitalului pe acţionari; •• duce la diluarea profitului pe acţiune (dacă nu se prevede o creştere 
a profitului); ••• duce la diluarea puterii exercitate de acţionar (dacă vechii acţionari nu vor 
cumpăra noi acţiuni). 

Pentru a proteja pe vechii acţionari de aceste efecte, li se atribuie un drept preferenţial 
de subscriere. Dacă vechii acţionari nu-şi exercită acest drept, ei îl pot ceda (vinde) altor 
investitori (acţionari potenţiali). 

2.1.1.2. Capitalurile împrumutate 
I. Capitalurile împrumutate pe termen lung Prezintă o mare varietate atât sub aspectul naturii, cât şi al obiectivelor ce urmează a 

se realiza. Pot lua următoarele forme; a) împrumuturi obligatare; b) împrumuturi de la 
organisme publice specializate sau de la stat; c) împrumuturi de la bănci. 

a) Împrumuturile obligatare 
Au la bază emisiunea de obligaţiuni. Emisiunea de obligaţiuni asigură formarea de 

fonduri împrumutate (baza pe principiul rambursabilităţii) şi generează obligaţia plăţii de 
dobânzi. Obligaţiunea este un titlu de valoare, respectiv, un titlu de împrumut; valoarea sa 
reprezintă o parte din valoarea datoriei contractate. Emisiunea de obligaţiuni nu modifică 
raportul de forţe în AGA (adunarea generală a acţionarilor) şi nu determină diluarea bogăţiei 
şi a dividendelor acţionarilor sau asociaţilor. 

Succesul unei emisiuni de obligaţiuni depinde de: conjunctura economico-financiară 
generală; randamentul şi durata împrumutului; notorietatea întreprinderii (dimensiunea şi 
eficienţa sa). 

Întreprinderile ce emit obligaţiuni vor fi finanţate de un ansamblu de persoane fizice 
sau juridice care vor cumpăra obligaţiunile emise. Totalul obligaţiunilor emise şi cumpărate 
dă mărimea fondurilor împrumutate. 

Posesorul unei obligaţiuni are calitatea de creditor pentru întreprinderea emitentă. 
Dacă posesorul unei obligaţiuni are nevoie de lichidităţi, el poate vinde acea obligaţiune la 
bursă (de regulă, vânzarea are loc la un preţ inferior valorii nominale). Fiecare obligaţiune 
aduce posesorului său un venit anual (numit dobândă sau cupon). 

Pot emite obligaţiuni doar societăţile mari (ce au cel puţin doi ani de existenţă şi două 
bilanţuri legal aprobate de organele fiscale). Întreprinderile mici şi mijlocii nu pot recurge la 
împrumuturi obligatare. 

b) Împrumuturile de la organisme publice specializate sau de la stat 



  
 
 
  

Se acordă întreprinderilor ce nu au acces la piaţa financiară. Statul, interesat direct de 
orientarea investiţiilor în economie – împrumută întreprinderile din fondurile sale. Aceste 
investiţii privesc: creşterea economică în anumite sectoare, creşterea productivităţii muncii; 
realizarea de obiective în zone defavorizate. 

Instituţiile financiare specializate joacă rolul de intermediari financiari între 
întreprinderi şi piaţa financiară. Aceste instituţii specializate acordă împrumuturi la o rată a 
dobânzii, de regulă, mai mică decât dobânda bancară şi pentru o perioadă mai mare de timp 
(între 5 şi 10 ani). 

c) Împrumuturile de la bănci 
Băncile acordă întreprinderilor diferite împrumuturi pe termen lung. Pentru ca o 

întreprindere să beneficieze de un împrumut bancar pe termen lung, ea trebuie să 
îndeplinească anumite standarde impuse de bancă (sunt avuţi în vedere indicatorii de 
lichiditate, solvabilitate şi randament). 

II. Capitalurile împrumutate pe termen mediu Sunt acordate, în special, de băncile comerciale. Întreprinderile negociază aceste 
împrumuturi cu băncile (elementele negociate sunt: suma împrumutului, rata dobânzii, 
termenul de rambursare, perioada de graţie). Dobânzile la aceste credite sunt mai mari decât 
la creditele acordate de instituţiile financiare specializate. 

Aceste împrumuturi au un rol important în finanţarea întreprinderilor industriale şi 
comerciale, fiind destinate acoperirii cheltuielilor de investiţii. Pot lua următoarele forme: 

a) credite pe termen mijlociu mobilizabile – se materializează în efecte financiare ce 
pot fi scontate la bancă sau reescontate de băncile comerciale la banca centrală (naţională); se 
acordă pe o perioadă de 1-2 ani; 

b) credite pe termen mijlociu nemobilizabile – în acest caz banca nu mai primeşte nici 
un efect financiar din partea beneficiarului, ci dispune de o garanţie a unei instituţii financiare 
specializate; 

c) creditul leasing – presupune închirierea unor bunuri (utilaje) de către societăţile 
specializate (de leasing); întreprinderea beneficiară se obligă la plata unor sume lunare/anuale 
(numite chirii sau redevenţe); la sfârşitul contractului bunul poate fi achiziţionat de 
întreprindere; leasingul nu este o sursă propriu-zisă de finanţare a investiţiilor, ci creează 
posibilitatea pentru întreprindere de a dispune de anumite bunuri fără a fi obligată să le 
cumpere. 

Creditele pentru investiţii, în funcţie de garanţiile care stau la baza lor, îmbracă mai 
multe forme. 

a) Împrumuturi bancare ce se acordă pe bază de garanţii materiale. Aceste garanţii se 
referă la capitalul sau patrimoniul firmei, în special unele elemente ale activului imobilizat, 
care ar putea fi valorificate la nevoie pentru recuperarea datoriei. 

b) Credite ipotecare. Cel care solicită creditul ipotechează o valoare, în general clădiri, 
terenuri şi mijloace circulante cu mare transferabilitate (convertire rapidă în lichidităţi). 

Această categorie de credite este, în general, mai restrânsă, fiind legată de micii 
investitori, şi se referă la locuinţe, la micile investiţii din agricultură, la micile investiţii ale 
antreprenorilor care lucrează pe cont propriu, asociaţii familiale, mici SRL-uri etc. 

c) Credite de cash-flow. Aceste credite nu sunt garantate material. Singura garanţie 
este studiul de fezabilitate al afacerii. În ţările dezvoltate acest tip de credit este categoria cea 
mai răspândită. 

În principiu, creditul de cash-flow implică cele mai mari riscuri, comparativ cu 
celelalte categorii de credite. Astfel, dacă din volumul creditelor acordate cu garanţie 
materială doar 5% ajung la pierdere, la creditele de cash-flow pierderea este de 20% şi chiar 
mai mare. Acest lucru este înţeles şi acceptat de către bănci, care îşi constituie societăţi de 
asigurare şi provizioane de risc. 



  
 
 
  

Băncile comerciale româneşti evită să acorde astfel de credite, datorită riscului pe 
care-l presupun. Pentru acoperirea eventualelor pierderi, băncile trebuie să instituie măsurile 
care se impun şi să exercite un control asupra agentului economic în cauză, control care să 
cuprindă toate laturile activităţii. 

Din bugetele publice se alocă fonduri pentru investiţii, dar volumul acestora este 
restrâns; sunt vizate doar domeniile în care investitorii privaţi nu pot face faţă pieţei şi 
concurenţei, dar a căror existenţă este necesară în dezvoltarea economico-socială a ţării. Se au 
în vedere domeniile de interes naţional, îmbunătăţirile funciare, protecţia mediului etc. 
(centrale nucleare, lucrări din domeniul mineritului, petrolului, energiei electrice etc.). 

De asemenea, se intervine cu fonduri de la buget pentru facilitarea acordării de credite 
bancare unor agenţi economici (credite cu dobânzi stimulative, reduse) diferenţa până la 
nivelul ratei de pe piaţa capitalului fiind suportată de stat. 

2 .1.2. Surse externe de finanţare Pentru nevoile de redresare, de retehnologizare a economiei se apelează la resurse 
externe (accesând fonduri rambursabile sau nerambursabile) împrumuturi externe şi investiţii 
directe de capital străin. 

Investiţiile directe de capital străin reprezintă una din căile cele mai eficiente, mai 
profitabile pentru procesul redresării. Ele antrenează schimbări substanţiale, deoarece astfel 
sunt atrase tehnici şi tehnologii moderne şi managementul adecvat. Pe lângă participarea la 
capital şi susţinerea retehnologizării, firma străină poate asigura comenzi şi pieţe, chiar o 
pregătire mai eficientă a forţei de muncă. 

Fondul Monetar Internaţional a fost creat în 1947, cu scopul de a ajuta la 
dezvoltarea relaţiilor economice internaţionale, prin facilitarea schimburilor valutare, 
echilibrarea şi armonizarea balanţelor de plăţi externe şi, în esenţă, stabilitatea cursurilor 
valutare. FMI intervine în cazul ajustării balanţelor de plăţi şi în privinţa dezvoltării prin 
mecanismele specifice de credit, la solicitarea guvernului ţării respective. 

Creditul acordat de FMI este un credit guvernamental sau cu garanţie guvernamentală, 
în spatele căruia este statul, chiar dacă se acordă prin bănci. Creditul este pe termen lung, 
condiţionat de angajarea ţărilor împrumutate la îndeplinirea anumitor obiective; prin urmare, nu 
se cer garanţii materiale, ci garanţii de politică economică (aplicarea anumitor măsuri în 
perioada de timp pentru care a fost făcut creditul, care permit înaintarea reformei economice, 
pentru a înapoia împrumutul; deci, va trebui să se obţină reducerea deficitului balanţei şi 
creşterea rezervei valutare a ţării). 

Răspunderea pe care şi-o asumă FMI faţă de programele de reformă economică ale 
ţărilor membre se asociază cu cea a guvernelor ţărilor care solicită asistenţă în depăşirea 
dificultăţilor grave cu care se confruntă. Rolul FMI este de a ajuta ţările să se redreseze prin 
acordarea unor împrumuturi avantajoase. 

Principalele forme de împrumut utilizate de FMI, de care şi România a beneficiat 
începând din 1990 sunt: 

− aranjamentele de tip stand-by, care se acordă ţărilor membre în scopul depăşirii 
unor dificultăţi temporare privind balanţa de plăţi; 

sprijinirea ţărilor cu venituri foarte scăzute în finanţarea programelor 
macroeconomice pe termen mediu şi a programelor de ajustare structurală; 

facilităţi de finanţare compensatorie, adică de acoperire a pierderilor înregistrate de 
− 
− 

ţările membre ale FMI în cazul creşterii excesive a preţului la ţiţeiul de import. 
Obiectivul final urmărit este creşterea economică reală şi durabilă, ceea ce implică o 

combatere în profunzime a inflaţiei, a şomajului, a dezechilibrelor balanţelor de plăţi şi a 
îndatorării excesive. 



  
 
 
  

Activitatea FMI în România România a acceptat obligaţiile prevăzute în Articolul VIII al Statutului FMI la 25 
martie 1998 (a) să nu recurgă la introducerea de restricţii cu privire la efectuarea plăţilor şi 
transferurilor pentru tranzacţii internaţionale curente şi b) să nu participe la aranjamente 
valutare discriminatorii sau practici valutare multiple, fără aprobarea/consultarea FMI). 

Începând cu anul 1991, asistenţa financiară acordată de FMI s-a concretizat în 
aprobarea unui număr de zece aranjamente stand-by. La 4 mai 2009, Consiliul Directorilor 
execuţivi al FMI a aprobat solicitarea României privind încheierea unui aranjament stand- 
bay pentru o perioadă de doi ani, în valoare de aproape 13 miliarde euro (17,1 miliarde 
dolari SUA) şi eliberarea primei tranşe (aproximativ 4,9 miliarde euro). Din acest 
aranjament s-au tras 7 din cele 8 tranşe prevăzute. În ceea ce priveşte cea de-a 8-a tranşă, 
aceasta a fost considerată, la solicitarea autorităţilor române, ca fiind de tip preventiv şi, în 
contextul evoluţiilor macroeconomice favorabile, nu a fost trasă. 

În şedinţa din 25 martie 2011, Consiliul Directorilor execuţivi al FMI a aprobat 
încetarea mai devreme a acordului precedent şi încheierea unui nou aranjament stand-bay cu 
România, de tip preventiv, pentru o perioadă de 24 luni (în sumă de 3,5 miliarde euro), 
reprezentând 300% din cota României la FMI. Data intrării în vigoare a acestui aranjament a 
fost 31 martie 2011. În şedinţa din 15 martie 2013, Consiliul Directorilor execuţivi al FMI a aprobat 
solicitarea României de a prelungit valabilitatea acordului cu încă trei luni, până la 30 iunie 
2 013. La 26 iunie 2013, Consiliul Directorilor execuţivi al FMI a pus la dispoziţia ţării 
noastre a opta tranşă, în valoare de 520,74 milioane Euro. Autorităţile române au informat 
FMI că nu intenţionează să efectueze nici această tragere. 

În şedinţa din 27 septembrie 2013, Consiliul Directorilor execuţivi al FMI a 
aprobat solicitarea României de a încheia nou aranjament stand-bay, pentru o perioadă de 24 
luni, în sumă de 1,98 miliarde euro, reprezentând 170% din cota României la FMI. 
Autorităţile române au informat Fondul că doresc să trateze noul aranjament ca unul de tip 
preventiv, respectiv că nu intenţionează să efectueze trageri în cadrul acestuia. Concomitent, 
a fost solicitat şi Uniunii Europene un sprijin financiar în valoare de 2 miliarde euro. 

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) – Banca Mondială a fost înfiinţată în 1945 şi are sediul la Washington. Banca a avut la început menirea de a 
finanţa refacerea economiei ţărilor ce au suferit în cel de-al doilea război mondial. După 
terminarea acestei misiuni, şi-a asumat rolul finanţării unor investiţii în scopuri productive 
din ţările în curs de dezvoltare, din ţările sărace, având prioritate sectorul public. 

BIRD a dobândit şi numele de Banca Mondială deoarece aproape toate statele lumii au 
aderat la acest organism. O ţară poate dobândi calitatea de membru al Băncii atunci când 
acceptă regulile de conduită în materie de finanţe internaţionale, respectiv să adere la FMI şi 
are o contribuţie la fondul statutar al Băncii. 

Fondurile de care dispune BIRD provin din trei surse principale: capitalul social 
subscris de statele membre, capitalurile mobilizate prin emisiunile de obligaţiuni şi beneficiul 
obţinut din operaţiile efectuate. 

Mărimea sumei ce se subscrie de fiecare ţară interesată să devină membru al Băncii se 
negociază, adică se stabileşte în funcţie de situaţia sa economică şi financiară, apreciată prin 
produsul intern brut pe locuitor. 

Fondurile Băncii Mondiale se creează în cea mai mare parte prin subscrieri din partea 
ţărilor dezvoltate, alături de toate statele lumii, care contribuie după posibilităţile lor. 
Capitalul social este format din peste 1,37 milioane de acţiuni, fiecare acţiune valorând 
1 00.000 dolari SUA. Subscripţia făcută de fiecare membru este divizată în două părţi astfel: 

10% se varsă efectiv, constând din 1% aur sau dolari SUA (sumele putând fi − 
utilizate liber de Bancă) şi 9% în moneda statului subscriitor (sume ce se pot utiliza cu 
consimţământul ţării membre); 

− 90%, rămasă nevărsată, este păstrată de către fiecare membru, la banca sa centrală, 
într-un cont la dispoziţia BIRD. 

Banca Mondială contractează împrumuturi pe termen lung pe pieţele financiare 
internaţionale prin emiterea şi vânzarea de obligaţiuni. Aceste împrumuturi pe care le 
primeşte sunt purtătoare de dobânzi la nivelul pieţei de capital. 



  
 
 
  

Rolul Băncii Mondiale este de a sprijini statele membre cu fonduri pentru 
reconstrucţie şi dezvoltare. Creditele se acordă într-o manieră clasică (în condiţii de piaţă), cu 
obligaţia utilizării lor eficiente, ceea ce presupune evitarea operaţiunilor care ar putea genera 
pierderi. Deci, Banca Mondială trebuie să îmbine două trăsături: să fie, în acelaşi timp, 
instituţie financiară internaţională şi instituţie de dezvoltare internaţională. 

BIRD poate garanta sau acorda împrumuturi (sau participă la acordarea de 
împrumuturi) tuturor statelor membre sau 
transporturi) de pe teritoriile statelor membre. 

întreprinderilor (industriale, agricole, de 
Obiectivele Băncii Mondiale pot fi sintetizate în următoarele: 
1 

membre; 
2 

. Facilitează reconstrucţia, dezvoltarea şi punerea în valoare a resurselor ţărilor 

. Contribuie la completarea sau suplinirea lipsei de capitaluri pentru investiţiile 
private străine în ţările membre; 

3 . Permite realizarea echilibrului pe termen lung al schimburilor internaţionale pentru 
ţările membre. 

Uneori, Banca Mondială recurge la combinarea împrumuturilor sale cu cele ale altor 
instituţii internaţionale, creditul purtând denumirea de cofinanţare. 

Procedura preliminară în vederea acordării unui credit BIRD presupune următoarele: 
− 

investiţiei; 
− 

solicitarea de principiu a unei ţări membre în baza unui studiu de fezabilitate a 
raportul unei comisii de experţi BIRD în urma vizitei efectuate în ţara solicitatoare 

şi a analizării oportunităţii investiţiei; 
− negocierea acordului de împrumut de către reprezentanţii desemnaţi de Bancă şi de 

ţara solicitatoare; 
− aprobarea şi semnarea acordului de împrumut de către Parlamentul ţării 

solicitatoare. 
În cadrul Băncii Mondiale au fost create două organisme, ca filiale ale sale: 

Corporaţia Financiară Internaţională (are ca scop să ajute întreprinderile private din ţările 
membre pe calea dezvoltării) şi Asociaţia Internaţională de Dezvoltare (are rolul de a asista 
ţările cele mai sărace, în condiţii mult mai favorabile; această instituţie acordă împrumuturi 
pentru proiecte de dezvoltare al căror termen de rambursare poate fi de 35-40 de ani, 
incluzând şi o perioadă de graţie de 10 ani, fără dobândă, fiind perceput numai un comision de 
0 ,75% pe an pentru acoperirea cheltuielilor administrative). Banca împreună cu filialele sale 
compun grupul Băncii Mondiale. 

Creditele pe termen lung apar de obicei sub formă de ajutor bilateral sau ajutoare 
acordate de către unele bănci regionale de dezvoltare. 

Activitatea Băncii Mondiale în România (a fost reluată în anul 1991). 
Parteneriatul strategic de ţară pentru perioada 2009-2013 a fost construit în jurul a 

trei piloni: reformarea sectorului public, impulsionarea creşterii economice şi 
competitivităţii şi promovarea incluziunii sociale. 

a 
Din 1991 şi până la 31 octombrie 2012, Banca Mondială a acordat României un 

sprijin financiar în valoare de 8,5 miliarde de dolari. 
Unul dintre cele mai recente proiecte, în valoare de 710,4 milioane de dolari, a 

demarat în mai 2011, fiind încheiat cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, în 
scopul modernizării sistemului de asistenţă socială. 

Totodată, ca parte a sprijinului financiar coordonat pentru susţinerea României în 
contracararea efectelor crizei economice, Banca Mondială a propus un program de trei 
împrumuturi pentru politici de dezvoltare, în valoare totală de un miliard de euro. 
Împrumuturile au fost trase astfel: primul, în valoare de 300 milioane de euro (aproximativ 4 
2 
23 milioane dolari) în octombrie 2009, al doilea împrumut, de aceeaşi valoare, în iunie 
011, iar ultimul, în valoare de 400 milioane de euro (aproximativ 560 milioane dolari) în 

decembrie 2011. 
În continuarea celor trei împrumuturi, autorităţile române au mai negociat cu Banca 

Mondială un program de tip preventiv, respectiv un Împrumut pentru Dezvoltare cu Opţiune 
de Amânare a Tragerii, în valoare de 1 miliard de euro. Acesta a fost aprobat de către 
Consiliul Directorilor execuţivi al BIRD în 12 iunie 2012. 



  
 
 
  

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) A fost creată în 1991 în scopul acordării de asistenţă ţărilor din Europa Centrală şi de 
Est, pentru crearea şi dezvoltarea unei economii de piaţă. Acţionarii săi sunt atât din această 
regiune, printre care şi România, cât şi din restul lumii, la care se adaugă Uniunea Europeană 
şi Banca Europeană de Investiţii. 

În structura ei internă se află două departamente: Banca Comercială şi Banca de 
Dezvoltare. 

Proiectele susţinute de BERD trebuie să contribuie la dezvoltarea sectorului privat, la 
încurajarea investiţiilor străine directe, crearea şi consolidarea instituţiilor financiare, 
restructurarea industriei, crearea unei infrastructuri moderne pentru dezvoltarea sectorului 
privat, promovarea întreprinderilor mici şi mijlocii, protejarea mediului ambiant. 

Sprijinul acordat ţărilor din Europa Centrală şi de Est de către BERD constă în 
asistenţă tehnică şi financiară, pentru a le ajuta la grăbirea procesului de tranziţie la economia 
de piaţă. 

Plasamentele fondurilor sale sunt direcţionate astfel: 
– cel puţin 60% către întreprinderile sectorului privat şi întreprinderile din 

proprietatea statului care sunt în perspectivă de privatizare; 
cel mult 40% către infrastructura publică sau alte proiecte. 

Banca poate oferi asistenţă în următoarele domenii: 
– 
– 
– 
– 
– 

servicii consultative; 
identificarea proiectelor, pregătirea şi finanţarea infrastructurii sectoarelor; 
mobilizarea finanţării adiţionale din surse publice şi private, pe bază de cofinanţare; 
sprijinirea implementării proiectului, inclusiv furnizării de utilaje şi echipamente. 

Propunerile de finanţare înaintate BERD trebuie bazate pe următoarele: 
– 
– 
– 
– 
– 
– 

proiecte însoţite de planuri de afaceri sau studii de fezabilitate; 
un raport de analiză şi o expertiză a partenerilor; 
minimul de fonduri cerute de bancă(5 mil. EURO); 
finanţarea în monedă convertibilă; 
să corespundă priorităţilor băncii şi în cazul întreprinderilor comerciale; 
disponibilitate de capital în întreprindere sau pentru proiect. 

Activitatea Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) în 
România România a ratificat Acordul de Înfiinţare a BERD în anul 1990, ca unul dintre 
membrii fondatori ai acestei instituţii. În prezent, capitalul subscris de România are valoarea 
de 144,07 milioane euro, respectiv 14.407 acţiuni. 

Consiliul Guvernatorilor BERD este alcătuit din reprezentanţi ai tuturor statelor 
membre. Ministrul finanţelor publice este guvernator pentru România, iar guvernatorul 
Băncii Naţionale a României este guvernator supleant. 

Începând din anul 2011, constituenţa din care face parte ţara noastră include 
Turcia, Azerbaidjan şi Republica Kîrgîză. 

Cea mai recentă Strategie de ţară pentru România a fost aprobată în februarie 2012 
şi prevede sprijinirea sectorului financiar, dezvoltarea infrastructurii, prin stimularea 
competiţiei şi implicării agenţilor privaţi, precum şi susţinerea unei orientări mai pronunţate 
a economiei spre producţie (îndeosebi în domeniul manufacturier şi agricol). 

Până în septembrie 2012, BERD a acordat României un sprijin financiar în sumă 
cumulată de aproximativ 5,7 miliarde euro, în cadrul a 314 proiecte, din care 76% s-au 
îndreptat către sectorul privat. În anul 2011 BERD a semnat cu România 30 de proiecte, 
cuantumul finanţării ridicându-se la 448,8 milioane euro. 

Banca Europeană de Investiţii (BEI) 
BEI are misiunea de a favoriza realizarea obiectivelor Uniunii Europene, prin 

acordarea de resurse financiare pe termen lung pentru realizarea unor investiţii viabile. 
Banca oferă servicii pe linia evaluării şi finanţării proiectelor de investiţii. Pentru a-şi 

atinge scopul, proiectele şi programele trebuie să fie viabile în patru domenii: economic, 



  
  

tehnic, ecologic şi financiar. Fiecare proiect de investiţii este serios evaluat şi urmărit până la 
atingerea scopului său. 

Banca finanţează proiecte ale ţărilor din cadrul Uniunii Europene, iar împrumutul nu 
depăşeşte, în linii generale, 50% din costurile de investiţii. El poate fi utilizat alături de 
subvenţiile naţionale. 

BEI finanţează investiţii de mari dimensiuni (pornind de la 25 mil. EURO) prin 
împrumuturi individuale în colaborare cu iniţiatorul proiectului. Proiectele de dimensiune 
medie şi mică sunt susţinute indirect sau prin împrumutarea băncilor care operează la nivel 
naţional sau regional. 

Criteriile de aprobare a creditelor se referă la: 
– 
– 
– 
– 

corelarea investiţiilor cu politicile Uniunii Europene; 
viabilitatea tehnică şi financiară a proiectului de investiţii; 
respectarea regulilor de protecţie a mediului înconjurător; 
situaţia financiară a iniţiatorului, perspectivele de cash-flow şi garanţiile oferite. 

Durata împrumutului poate ajunge până la 20 de ani. Ea depinde de tipul şi durata de 
viaţă tehnologică a proiectului. 

Aproximativ 90% din împrumuturi merg către programe şi proiecte elaborate în UE. BEI acordă credite 
în funcţie de şase obiective prioritare, enumerate în planul de afaceri al Băncii: 1) coeziune şi convergenţă; 2) 
sprijin pentru întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri); 3) durabilitatea mediului; 4) implementarea iniţiativei 
„Inovare 2010” (i2i) ; 5) dezvoltarea reţelelor transeuropene de transport şi energie (TEN); 6) surse de energie 
durabile, competitive şi sigure. 

Activitatea BEI în România Din 1991 şi până la 31 decembrie 2007 au fost înregistrate 70 de acorduri de 
împrumut semnate între România şi Banca Europeană de Investiţii cu o valoare cumulată de 

105,7 milioane Euro. În anul 2007 BEI a finanţat în ţara noastră 5 proiecte (în servicii, 5 
utilităţi municipale, industrie, credite globale prin bănci comerciale etc.) reprezentând un angajament de peste 172 milioane euro. 

Banca Centrală Europeană (BCE) 
Începând cu 1 ianuarie 2007, data aderării României la Uniunea Europeană, Banca Naţională a 

României a devenit membră a Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC). Misiunile SEBC sunt prevăzute în Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi precizate în Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale 
Europene. Articolul 127 alineatul (1) din Tratat stabileşte obiectivul principal: „Obiectivul 
principal al Sistemului European al Băncilor Centrale […] este menţinerea stabilităţii 
preţurilor”…. „Fără a aduce atingere obiectivului privind stabilitatea preţurilor, SEBC susţine 
politicile economice generale din Uniune cu scopul de a contribui la realizarea obiectivelor 
Uniunii (dezvoltarea durabilă a Europei întemeiată pe o creştere economică echilibrată şi pe 
stabilitatea preţurilor, pe o economie socială de piaţă cu un grad ridicat de competitivitate, 
care tinde spre ocuparea deplină a forţei de muncă şi spre progres social). 

2 .2. Surse de finanţare a investiţiilor IMM-urilor 
Tratarea separată a acestui aspect se impune datorită faptului că economia românească 

este susţinută în proporţie de 99,6% de întreprinderi mici şi mijlocii. 
Dincolo de sursele clasice menţionate (fonduri poprii/împrumutate), IMM-urile mai 

pot accesa o serie de finanţări nerambursabile. Pentru aceasta se recomandă consultarea 
permanentă a programelor de finanţare existente, respectiv: calendarul finanţărilor 7 8 nerambursabile pentru IMM-uri şi catalogul creditelor . 

Finanţările nerambursabile pentru IMM-uri sunt grupate pe două grupe: 
a) finanţări nerambursabile cu termen limită 

7 
8 http://www.finanţare.ro/calendar-granturi 

http://www.finanţare.ro/credit-leasing/catalog-credite 



  
  

b) finanţări nerambursabile fără termen limită 
Tabelul nr. 2. Programe de finanţare nerambursabilă 

A. Finanţări nerambursabile cu termen limită 
Programe de finanţare Termen limita 

3 martie 2014 
6 martie 2014 
7 martie 2014 

12 martie 2014 
17 martie 2014 
17 martie 2014 
17 martie 2014 
31 martie 2014 
31 martie 2014 

Erasmus Mundus 2009-2013: Actiunea 2 “Parteneriate” 
Cerere de propuneri: HERCULE II – Formare şi perfectionare în lupta antifrauda 
Schema de granturi mici LOCAL pentru copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc 
Prima sesiune de proiecte finanţate de Administratia Fondului Cultural National în 2014 
Granturile SEE: Apelul “Sinergii pentru viitor – copii în situatii de risc” 
Granturile SEE: Apelul “Sinergii pentru viitor – tineri în situatii de risc” 
Erasmus+: Cooperarea cu societatea civila 
Granturi SEE finanţate prin Fondul pentru Relatii Bilaterale 
Granturi SEE: Programul de burse şi cooperare inter-institutionala în domeniul 

invatamantului superior 
Granturile SEE: Programul pentru conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi 

natural 
Granturile SEE pentru promovarea diversitatii în cultura şi arta în cadrul patrimoniului 

cultural european 

7 aprilie 2014 
7 aprilie 2014 

Granturile norvegiene din programul “Violenta domestica şi violenta bazata pe deosebirea 
de sex” 

Granturile SEE: Programul pentru conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi 
natural 

Granturile SEE pentru promovarea diversitatii în cultura şi arta în cadrul patrimoniului 
cultural european 

Programul “Erasmus pentru tineri antreprenori” 

16 aprilie 2014 
25 aprilie 2014 
25 aprilie 2014 

30 noiembrie 2014 
B. Finanţări nerambursabile fără termen limită 
Programe de finanţare 
Granturi SEE: Programul de burse şi cooperare inter-institutionala în domeniul invatamantului superior 
Programul Fondul ONG în Romania 
Programul national pentru sustinerea mestesugurilor şi artizanatului 
Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promoveaza dezvoltarea regionala prin utilizarea 

tehnologiilor noi şi crearea de locuri de munca 
Schema de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltarii economice durabile 
Schema de ajutor de stat privind dezvoltarea regionala prin stimularea investiţiilor 
Initiativa EUREKA 
Fondul european pentru promovarea eficacitatii energetice (EEEF) 
Programul de donatii software şi hardware TechSoup Romania 
Programul de finanţare a consultantei în afaceri BAS Romania 
Fundatia europeana pentru cultura – fond de promovare a culturii Balcanilor de Vest 
Schema de ajutor de stat privind dezvoltarea regionala prin stimularea investiţiilor 
Granturi pentru ONG-urile de tineret oferite de European Youth Foundation 

În ceea ce priveşte portalul „catalogul creditelor” (http://www.finanţare.ro/credit- 
leasing/catalog-credite), acesta oferă o serie de informaţii utile privitoare la facilităţile de 
creditare sau garantare a creditelor oferite de diferite entităţi (stat, bănci şi alte organisme 
financiare). Spre exemplu, în martie 2014, pe portal figurau: 

a) Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii, 
care acordă garanţii producătorilor agricoli şi procesatorilor de produse agroalimentare, pentru 
credite destinate finanţării capitalului de lucru; 

b) Volksbank, care a lansat Pachetul Inovativ, care cuprinde o componentă de 
finanţare (creditul de consum fără ipotecă imobiliară) şi o componentă de economisire (contul 
de economii); 

c) Banca Comercială Română, care oferea: 
- credite pentru finanţarea capitalului de lucru necesar desfăşurării activităţilor curente 

(până la încasarea subvenţiilor de la APIA); 



  
 
 
  

- credite pentru finanţarea IMM-urilor din sectorul privat, companii 
producătoare/distribuitoare de echipamente energetice şi companii ESCO cu condiţia ca 
beneficiarul final al investiţiei sa fie IMM; destinaţia creditului: 

* finanţarea proiectelor de investiţii destinate reducerii consumului de energie, 
respectiv, finanţarea proiectelor de investiţi referitoare la îmbunătăţirea 
performanţelor energetice în sectorul industrial, sectorul de agricultură primară, 
sectorul energetic (distribuitori de energie electrică şi gaze naturale), sectorul 
hotelier şi comercial în condiţiile acordării unui grant UE de 15% din valoarea 
creditului utilizat (fără TVA) şi a unei asistenţe tehnice gratuite din partea 
Consultanţilor BERD; 

* finanţarea proiectelor destinate extinderii activităţii legate de producţia/distribuţia/ 
instalarea echipamentelor/tehnologiilor de eficienţă energetică/de utilizare a 
energiilor regenerabie ale producătorilor/ furnizorilor/instalatorilor acestora. 

credite din surse BEI pentru IMM-uri, întreprinderi mari şi municipalităţi (alte - 
entităţi ale sectorului public sau privat care derulează investiţii cu fonduri europene sau din 
surse proprii); acţiuni vizate: 

* finanţarea cheltuielilor aferente unor proiecte noi, aflate în curs de derulare sau 
finalizate, dacă solicitanţii creditelor prezintă băncii documente justificative din care să reiasă 
faptul ca au fost / vor fi efectuate într-o perioada de cel mult 3 ani anteriori şi/sau respectiv, 
ulteriori semnării de câtre beneficiar a contractului de credit cu banca pentru finanţarea BEI; 

* refinanţarea pe termen mediu sau lung; credite acordate pe termen scurt (pana la 2 
ani) obţinute de beneficiari pentru proiecte identificate ca eligibile pe BEI, fie de la BCR, fie 
de la alte bănci, precum şi cheltuieli eligibile efectuate de beneficiari din surse proprii; 

* finanţarea cheltuielilor de proiectare, a cheltuielilor cu obţinerea avizelor/ 
autorizaţiilor legale necesare, precum şi costurile de finanţare bancare, însa numai pe perioada 
derulării fazei de construcţie a unui bun corporal; 

d) Guvernul României, prin Ministerul Economiei şi FNGCIMM cu „Programul 
Mihail Kogălniceanu pentru IMM”; obiectivele programului facilitarea accesului 
întreprinderilor mici şi mijlocii la garantare şi creditare prin acordarea unei linii de credit cu 
dobânda integral subvenţionată şi/sau garantată parţial de stat; programul mai urmăreşte: 
menţinerea activităţii şi a locurilor de muncă existente în rândul I.M.M. şi susţinerea 
competitivităţii economice a acestora; reducerea arieratelor datorate statului de către sectorul 
I.M.M.; reducerea masei monetare în numerar, care, în prezent, circula nestingherită în 
economia nefiscalizată; 

e) Alpha Bank oferă consultanţă financiară de specialitate corporaţiilor şi IMM-urilor 
care au deja proiecte aprobate de Autorităţile de Management sau organismele intermediare, 
oferind soluţii de finanţare pentru: proiecte de dezvoltarea rurală şi pescuit; proiecte pentru 
dezvoltarea sistemului de producţie; proiecte pentru modernizarea şi extinderea sistemelor de 
telecomunicaţii; proiecte de cercetare în parteneriat între universităţi/institute de cercetare- 
dezvoltare şi întreprinderi; proiecte pentru dezvoltarea microîntreprinderilor; proiecte pentru 
dezvoltarea infrastructurii de cercetare-dezvoltare a întreprinderilor; proiecte de îmbunătăţire 
a eficienţei energetice; proiecte de extindere şi modernizare a reţelelor de transport a energiei 
electrice, gazelor naturale şi petrolului; proiectele grupurilor de producători care au primit 
avizul de recunoaştere preliminara eliberat de MAPDR; proiecte de dezvoltare a resurselor 
umane; proiecte de infrastructură majoră de apă/canal, deşeuri; proiecte care vizează polii de 
creştere economică; proiecte de dezvoltare de capacităţi în cadrul FP 7. 

2 .3. Structura de finanţare a investiţiilor 
Decizia de finanţare vizează opţiunea agenţilor economici de a-şi acoperi nevoile de 

finanţare a proiectelor de finanţare avute în vedere, fie din fonduri proprii, fie prin 
împrumuturi sau prin participaţie (atragerea de noi capitaluri prin majorarea numărului de 



  
  

acţiuni şi/sau acţionari). Decizia de finanţare este proprie fiecărui proiect şi fiecărui agent 
economic în parte, fiind adaptată la specificul proiectului şi la structura financiară a 
companiei. 

Cea mai mare parte a resurselor financiare provine din: 
- surse private (fiind mobilizate de instituţii de intermediere private – bănci 

comerciale, bănci de investiţii, fonduri de investiţii), 
sursele publice intervenind de regulă în finanţarea unor proiecte de investiţii de - 

anvergură şi de interes general (investiţii în infrastructura de transport, în telecomunicaţii). 
Într-o economie de piaţă funcţională, orientarea firmelor trebuie să se facă cu 

precădere pe resursele private, credibilitatea companiei (inclusiv în ceea ce priveşte finalitatea 
proiectului de investiţii) în faţa investitorilor privaţi fiind esenţială pentru succesul finanţării. Elementele de bază în adoptarea deciziei de finanţare a unei afaceri sunt:9 

a) durata finanţării; depinde de termenul de recuperare al investiţiei şi poate fi scurtă 
(de până la un an), medie (1 an – 3 ani) şi lungă ( 3 – 5 ani şi peste); cu cât durata este mai 
mare cu atât costul finanţării este mai mare; 

b) sursa finanţării; poate fi publică sau privată, internă sau externă; 
c) modalitatea de rambursare; rambursarea se poate face la scadenţă, în tranşe anuale 

egale, anuităţi egale; periodicitatea şi eşalonarea rambursării este foarte importantă şi trebuie 
corelată cu fluxurile de numerar viitoare (intrările de fonduri) generate de exploatarea 
investiţiei; 

d) forma de finanţare; se poate face direct sau indirect prin utilizarea unei instituţii 
financiare specializate care să intermedieze transferul de capital de la investitori la beneficiari; 

e) riscul finanţării; are în vedere pierderile potenţiale care ar putea să apară ca urmare 
a producerii unor evenimente nedorite; pierderile în finanţare au în vedere, în special, 
fluxurile financiare de plată mai mari datorită evoluţiei nefavorabile a dobânzilor pe piaţă, a 
cursului de schimb sau riscul de neplată; Riscurile avute în vedere îl pot afecta atât pe creditor 
cât şi pe debitor; cu cât riscurile sunt mai mari, cu atât remuneraţia percepută pentru asumarea 
acestora este mai mare; nivelul de risc se reflectă direct în costul finanţării; 

f) costul finanţării; depinde de durată, de sursa de finanţare, de forma de finanţare, 
modalitatea de rambursare şi de riscurile implicate; costul sintetizează toate elementele în 
funcţie de care se ia decizia de finanţare; 

a) alte elemente; au în vedere o serie de facilităţi acordare finanţării cum ar fi, de 
exemplu, perioada de graţie, garanţiile solicitate, serviciile conexe finanţării(consultanţa de 
specialitate, monitorizarea clienţilor, monitorizarea pieţelor. 

Cu toate că dintre toate aceste elemente riscul şi costul sunt esenţiale, nici celelalte 
elemente nu trebuie neglijate atunci când o companie se decide să apeleze la finanţare. În 
aceste condiţii, putem spune că eficienţa finanţării se apreciază în primul rând în termeni de 
minimizare a riscurilor şi costurilor aferente finanţării (din perspectiva debitorului). Sistemul 
financiar, prin mecanismele şi instrumentele sale contribuie la reducerea riscurilor şi 
costurilor, oferind companiilor o multitudine de tehnici de finanţare adaptate nevoilor lor. 

În plus, nu trebuie uitat faptul că decizia de finanţare la nivelul unei companii se 
ia întotdeauna pe baza nevoii (necesarului) de finanţare. Orice utilizare de fonduri financiare 
trebuie să fie completată prin una sau mai multe resurse, cel puţin echivalente, iar orice sursă 
de fonduri poate finanţa mai multe utilizări distincte. 

Finanţarea trebuie să asigure un echilibru între consumul şi intrările de resurse 
financiare, pentru ca afacerea să poată continua sau să poată să se dezvolte. Fluxul curent de 
fonduri apărut ca diferenţă între resursele disponibile şi utilizările de resurse trebuie analizate având în vedere lichiditatea şi rentabilitatea acestora. În concluzie, putem spune că fără 
finanţare, companiile deficitare în resurse (cu insuficiente intrări de fonduri) pot intra în 

9 Păun, C. (2008), Finan area afacerilor. Oportunităţi de finan are în contextul integr rii europene., suport de ţ ţ ă 
curs, Bucureşti, p. 6 



  
 
 
  

blocaj financiar sau incapacitate de plată care foarte uşor pot conduce la falimentul afacerii 
respective. 

În structura surselor de finanţare a investiţiilor, efortul propriu (autofinanţarea) rămâne 
permanent pe primul plan. 

În principiu, pentru investitor, autofinanţarea pare a fi o sursă gratuită, deoarece nu 
presupune nici un fel de plăţi. Dar, totuşi, ca o parte a capitalului propriu, autofinanţarea are şi 
ea un cost sau, mai degrabă, un cost de oportunitate, dat de limita ratei de rentabilitate cerute 
de acţionari (de proprietari). Aceasta pentru că ei renunţă la o remunerare suplimentară în 
scopul asigurării de resurse financiare pentru dezvoltarea viitoare a firmei. Autofinanţarea 
pentru investiţii se realizează pe baza fondurilor proprii de origine internă: rezerve şi 
amortizare. Nivelul autofinanţării este influenţat de: cifra de afaceri; politica de împrumut; 
politica de amortizare; politica de distribuire a dividendelor. 

Proporţiile în care întreprinderea îşi acoperă finanţarea proiectelor sale din diferite 
surse pot fi diferite. În principal două sunt determinantele acestei structuri: 

– 
– 

posibilităţile de acces la fiecare sursă; 
costul specific al fiecărei surse. 

În condiţii de acces nelimitat la oricare sursă, cea mai bună structură de finanţare a 
proiectelor este aceea prin care întreprinderea poate realiza un cost mediu minim al 
capitalului. 

Dacă întreprinderea va urmări să-şi diminueze costul capitalului atunci pare normal ca 
ea să apeleze la diferite surse în ordinea descrescătoare a costurilor specifice de remunerare. 
Pentru o piaţă financiară relativ echilibrată sursa cea mai ieftină este împrumutul. Orientarea 
întreprinderii spre finanţarea proiectelor sale prin împrumut este deci firească. 

În acest mod întreprinderea obţine un „efect de levier” pozitiv, care va permite o 
creştere a beneficiilor şi, implicit, a beneficiilor de repartizat. 

Tentaţia întreprinderii spre împrumuturi este temperată de riscul propriu, pe de o parte, 
şi de solicitarea de garanţii din partea celui care acordă împrumutul, pe de altă parte. În aceste 
condiţii, rata îndatorării, calculată ca raport între datoriile pe termen mediu şi lung şi capitalul 
propriu, nu va putea fi acceptată peste o anumită limită. Uneori, reglementările legale fixează 
limita ratei îndatorării. Aşadar, întreprinderea va trebui să caute o structură echilibrată de 
finanţare, care să-i asigure procurarea resurselor la cel mai mic cost. 

Modul de finanţare a proiectului va avea consecinţe asupra fluxurilor anuale de 
fonduri ale întreprinderii, iar structura optimă de finanţare poate fi stabilită analizând 
modificarea costului capitalului în raport cu rata îndatorării. 

Activitatea unei întreprinderi este necesar a fi finanţată atât pe termen scurt 
(investiţiile în active circulante), cât şi pe termen lung (investiţiile în active fixe). Pentru 
anumite perioade este posibil a fi transferate anumite fonduri necesare finanţării pe termen 
lung pentru realizarea finanţării pe termen scurt. 

Firmele care-şi desfăşoară activitatea pe actuala piaţă românească sunt întreprinderi 
mari (în general cele cu capital de stat sau cu capital majoritar de stat) şi întreprinderi mici şi 
mijlocii (cu capital privat). Ambele categorii se confruntă cu probleme privind finanţarea 
producţiei pe termen scurt, cât şi pe termen lung. În timp ce întreprinderile mari utilizează 
toate fondurile pentru realizarea finanţării pe termen scurt (şi nu reuşesc întotdeauna) cu 
rezultate negative asupra întregii activităţi şi asupra viabilităţii întreprinderii pe termen lung, 
întreprinderile mici şi mijlocii încearcă să obţină fonduri pentru investiţii. Din acest motiv 
este important să fie susţinută dezvoltarea investiţiilor. Problema care apare este legată de 
găsirea surselor de finanţare pentru aceste întreprinderi. 



  
  

3 . COSTURILE ŞI RISCURILE ASOCIATE FINANŢĂRII INVESTIŢIILOR 
.1. Costul finanţării 

Toate fondurile pe care le utilizează întreprinderea (atât cele proprii, cât şi cele 
3 

împrumutate) comportă un cost (explicit sau implicit). Tratarea costurilor pe care le presupune 
fiecare sursă de finanţare utilizată de întreprindere (pentru investiţii) presupune crearea 
premiselor pentru operaţiunea de optimizare a structurii financiare. 

Determinarea costului finanţării investiţiilor trebuie să se realizeze diferenţiat, pe 
fiecare sursă de finanţare în parte, funcţie de particularităţile pe care le presupun: 

- din punctul de vedere al fondurilor proprii, costul acestora corespunde ratei de 
rentabilitate minime cerute de proprietarii fondurilor pentru a cumpăra titlurile unei 
societăţi. 

- din punctul de vedere al fondurilor împrumutate, costul acestora corespunde ratei 
de rentabilitate minimă pe care o reclamă împrumutătorii corespunzător riscurilor pe care 
le prezintă o societate. 

Modelele fundamentale de evaluare a costului capitalului sunt fondate pe abordarea 
actuarială a fluxurilor. Conform acestei abordări, valoarea economică actuală a unui titlu 
este dată de suma actualizată a fluxurilor viitoare de lichidităţi. Costul capitalurilor este 
definit adesea prin raportare la costul de oportunitate. Modelele de estimare a acestui cost 
sunt definite prin raportare la piaţa capitalurilor şi a activelor financiare. Aceste modele 
actuariale determină valoarea iniţială a unui titlu în funcţie de toate veniturile viitoare şi de 
rata de rentabilitate a pieţei. 

Dacă pentru întreprindere costul capitalului reprezintă efortul de remunerare a 
capitalului obţinut de la acţionari sau creanţieri, pentru aducătorii de capital acesta este egal 
cu rentabilitatea cerută pentru a consimţi să-şi plaseze capitalurile disponibile. Costul 
capitalului este elementul de bază în selecţionarea investiţiilor, fiind preferate doar acele proiecte a căror rentabilitate este superioară costului capitalului întreprinderii.10 

Costul capitalului diferă în funcţie de modul de finanţare al proiectului sau 
programului de investiţii deoarece fiecare resursă financiară implică un anumit grad de risc. 
Utilizarea oricăror resurse implică anumite cheltuieli proporţionale cu preţul lor. Sarcina 
managementului financiar este de a structura resursele de capital, astfel încât să satisfacă cerinţele băneşti ale organizaţiei cu cheltuieli minime pe intervalul considerat.11 

La nivelul unei societăţi există două tipuri de costuri ale capitalului: costul capitalului 
propriu şi costul capitalului împrumutat. Diferenţa fundamentală între acestea rezidă în faptul 
că fondurile proprii ale societăţii nu sunt remunerate decât în cazul obţinerii de profit, pe când 
capitalul împrumutat trebuie remunerat oricare ar fi rentabilitatea întreprinderii. 

Structura capitalului unei întreprinderi reprezintă totalitatea componentelor de capital 
pe care le utilizează. Corespunzător acestor componente ale capitalului, întreprinderea poate 
determina un cost mediu ponderat al capitalului, denumit şi cost compozit al capitalului. 
Acesta poate fi definit ca fiind un cost mediu sau un cost marginal, el definind costul de 
oportunitate curent sau costul marginal al fiecărei surse de finanţare. Deoarece costul mediu 
ponderat al capitalului este o medie ponderată a costurilor marginale ale fiecărei surse de finanţare, reprezintă şi el tot un cost marginal.12 

Costul marginal al capitalului (CMC) este un indicator utilizat de către managerul 
financiar. Una din modalităţile de maximizare a valorii firmei este aceea a minimizării 
costului capitalului firmei. Pentru aceasta, managerul trebuie sa ia în calcul costul marginal al 

1 0 Manolescu, Gheorghe; Petre I., 
999, p.173 

1 Maynard H.B. (editor şef), 
Finanţele întreprinderii, Edituara Fundaţiei “România de Mâine”, Bucureşti, 

1 
1 Conducerea activităţii economice, Editura Tehnică, Bucureşti, vol. 5, 1974, p. 46 1 2 Halpern, Paul; F. Weston; E. Brigham, Finanţe manageriale, Editura Economică, Bucureşti, 1998, p. 589 



  
  

capitalului definit astfel: costul adiţional pentru obţinerea unei unităţi monetare de capital 1 3 nou. Costul marginal creşte pe măsura creşterii capitalului. 
Noţiunea de cost al capitalului implică toate cheltuielile pe care trebuie să le suporte o 

întreprindere pentru a-şi asigura finanţarea activităţii în condiţiile funcţionării continue şi 
rentabile. 

Totodată, considerăm oportună abordarea problemei privind costul capitalului atât în 
termeni nominali, cât şi în termeni reali. Atunci când costul capitalului este previzionat în 
termeni nominali (preţuri curente) trebuie utilizate informaţiile nominale aferente; invers, 
atunci când costul capitalului este previzionat în termeni reali trebuie utilizate informaţiile 
reale aferente. Acest aspect se impune tocmai pentru a asigura reprezentativitatea dintre 
informaţiile utilizate şi rezultatele obţinute. 

Având în vedere că majoritatea analizelor financiare privind costul capitalurilor se 
realizează pe baza informaţiilor redate în valori nominale, se impune determinarea costului 
real al capitalului după următoarea relaţie: 

c = (c – i) / (1 + i), unde c reprezintă costul capitalului exprimat în termeni reali; c r n r n reprezintă costul capitalului exprimat în termeni nominali şii – rata inflaţiei. 
În condiţii de inflaţie, doar abordarea în termeni reali a costurilor capitalurilor va 

permite o apreciere pertinentă asupra structurii financiare a întreprinderii. 
3 .2. Costul capitalurilor proprii 
Datorită faptului că fondurile proprii nu au un venit fix (dividendele ce vor fi 

distribuite depind de mărimea profitului net obţinut şi de politica de dividend a întreprinderii), 
determinarea costului fondurilor proprii reprezintă o sarcină mult mai complexă decât 
determinarea costului activelor cu venituri fixe. Din acest motiv, frecvent se întâlneşte 
termenul de estimare a costului fondurilor proprii şi nu calculul costului fondurilor proprii. 

Astfel, se poate aprecia că în determinarea costului capitalurilor proprii ne confruntăm cu două dificultăţi. Prima dificultate provine din faptul că fluxul de venituri viitoare 
aşteptate de deţinătorii de acţiuni nu poate fi cunoscut cu certitudine. Aceasta deoarece nu 
doar beneficiile viitoare, baza de remunerare a acţionarilor, sunt aleatorii, dar şi politica viitoare de distribuire a dividendelor nu poate fi cunoscută. A doua dificultate are al bază 
orizontul economic de evaluare. De obicei, cumpărătorul unei acţiuni nu fixează a priori 
momentul în care o va revinde. Dacă termenul fixat este scurt, marea parte a valorii actuale 
este reprezentată de valoarea actualizată a preţului de vânzare. 

n Di Valoarea actiunii în momentul vânzãrii 
(1+ C )n V = ∑ + , unde: A (1+ C ) i i=1 A A VA= valoarea actuală a unei acţiuni, Di= dividendul fiecărei perioade, 

CA= costul acţiunilor sau rata de randament aşteptată de acţionari, i=1, n reprezintă perioada de posesie a acţiunii. 
Deţinerea acţiunii pe o perioadă nedefinită implică estimarea costului actuarial numai 

pe baza dividendelor viitoare (valoarea reziduală a acţiunilor având o importanţă mai mică). 
În acest caz valoarea actualizată a unei acţiuni va fi: 

n Di VA = ∑ , unde i=1, n reprezintă perioada de posesie a acţiunii. i (1 C ) + = i 1 A Studiul costului capitalurilor proprii trebuie să se facă diferenţiat funcţie de cele două 
modalităţi de formare: contribuţii externe şi contribuţii interne. Contribuţiile externe 
corespund, în marea lor majoritate, aporturilor aduse de acţionari sau asociaţi. Contribuţiile 
interne au la bază resursele degajate de propria activitate a întreprinderii, adică autofinanţarea. 
1 3 Hoanţă, Nicolae, 

Finanţele firmei, Editura Continent, Sibiu, 1996, p. 227 



  
  

În situaţia determinării costului contribuţiilor externe, se impune o distincţie între 
întreprinderea personală şi întreprinderea organizată ca societate pe acţiuni, deoarece 
pentru prima situaţie aportul de capital implică un cost de oportunitate (ce presupune 
identificarea alternativelor de investiţie sau plasament cu durată şi grad de risc comparabile cu 
proiectul avut în vedere), iar pentru a doua situaţie aportul de capital implică un cost explicit.14 

3 .2.1. Costul capitalului propriu extern 
3 .2.1.A. COSTUL ACŢIUNILOR ORDINARE 

Costul capitalului propriu extern este dat de rata de randament aşteptată de acţionari. 
Aceasta corespunde randamentului minimal care incită acţionarul potenţial la a cumpăra şi 
păstra o acţiune. Neavând o dată scadentă, spre deosebire de o obligaţiune, se poate determina 
valoarea actuală a unei acţiuni ca fiind suma actualizată a veniturilor viitoare: 

n Di VA = ∑ , unde: i (1 C ) + = i 1 A i=1, n reprezintă perioada de viaţă a acţiunii (implicit a societăţii) exprimată în număr 
de ani. Nivelele D , D … D ale dividendelor din fiecare an exprimă limita inferioară a 1 2, n eficienţei exprimată prin rentabilitatea folosirii capitalurilor întreprinderii. 

Dacă se acceptă ideea că, anual, mărimea dividendului creşte uniform cu o rată “d”, 
atunci valoarea actuală a unei acţiuni va fi: D1(1+ d)2 D

n−1(1+ d)n−1 
(1+ CA )n 

D1 D1(1+ d) VA = + + + ... (1+ C )1 (1+ C )2 (1+ CA )3 A A La acest cost mai trebuie adăugată o primă de risc (aferentă sectorului de activitate al 
întreprinderii şi structurii financiare) căreia să-i corespundă o majorare a remunerării aşteptate 
de acţionari faţă de un plasament fără risc. 

Emisiunea de noi acţiuni antrenează întreprinderea în efectuarea de cheltuieli 
specifice: de tipărire, de publicitate, comisioane etc. Mărimea acestor cheltuieli este de 1 5 aproximativ 10% din valoarea emisiunii . Pentru ca vechii acţionari să nu fie penalizaţi prin 
emisiunea de noi acţiuni, va trebui ca noile proiecte de investiţii să aducă o rată de randament 
superioară pentru a permite menţinerea randamentului iniţial al acţiunilor. D0 

N 
D1 

N + n D / a0 = trebuie să fie egal cu D / a1 = , unde: 

D/a0 = dividendul pe o acţiune înainte de emisiunea de noi acţiuni, D/a1 = dividendul pe o acţiune după emisiunea de noi acţiuni, D0 = suma dividendelor de plată înainte de emisiunea de noi acţiuni, D1 = suma dividendelor de plată după emisiunea de noi acţiuni, N = numărul de acţiuni vechi, 
N+n = numărul total de acţiuni după emisiune. 
Pentru ca D/a0 să rămână cel puţin egal cu D/a1 trebuie ca rentabilitatea noilor proiecte să sporească rentabilitatea de ansamblu a firmei, astfel încât vechii acţionari să nu fie 

afectaţi de emisiunea de noi acţiuni. Mărimea dividendelor ce vor fi plătite acţionarilor trebuie 
să sporească corespunzător creşterii numărului de noi acţiuni. 

1 
1 

4 Cocriş, Vasile; Işan, Vasile, p. 159 op. cit., 5 Brezeanu, Petre, Gestiunea financiară a întreprinderii în economia de piaţă. Concepte, teorii, politici 
finanicare şi studii de caz, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 1999, p. 244 



  
  

D/a0 ≥ D/a1 

D0 (N + n) 

⇒ 
D0 ≥ 

D1 ⇒ N N + n 
D0 N D0n n D1 ≤ ⇒ D1 ≤ + ⇒ D ≤ D + D 1 0 0 N N N N 

D ≤ D + D (n / N) 1 0 0 

Astfel, preţul net încasat de întreprindere pentru o acţiune nouă (PN) se va determina plecând de la preţul efectiv al unei acţiuni noi (P): 
n D i P = ∑ , unde: (1+ CAN ) i i=1 

pentru primul an situaţia va fi P = D / (1+C ), (1+C ) = D / P, C = (D1 / P) – 1, unde: 1 AN AN 1 AN P = preţul unei acţiuni noi, 
Di = dividende la momentuli (i+1,+2,+3…), CAN = costul acţiunilor noi, PN = P – Cheltuielile de emisiune. 

Emisiunea de noi acţiuni poate fi consecinţa a două tipuri de operaţiuni: 
- 
- 

aporturi noi ale acţionarilor (vechi şi/sau noi); 
încorporare de rezerve (ceea ce presupune distribuirea gratuită a acţiunilor în favoarea 
vechilor acţionari). 

În măsura în care o emisiune de acţiuni se realizează, fie prin încorporarea rezervelor, 
fie prin aporturi noi, rata capitalizării acţiunilor este funcţie de natura operaţiunii realizate. 
Atunci când se realizează o majorare de capital prin încorporarea rezervelor, costul capitalului 
reprezintă rentabilitatea minimă cerută de un acţionar marginal. De fapt, beneficiile trecute în 
rezervă pot prezenta o rentabilitate adecvată pentru a putea convinge acţionarul să conserve 
titlurile sale. Dacă această rentabilitate este insuficientă, acţionarul preferă să vândă acţiunile 
sale pe piaţă şi să investească în acţiuni ale altor societăţi. Costul cerut de acţionari 
corespunde costului pe care societatea îl “suportă” pentru a asigura conservarea titlurilor sale. 

Pentru determinarea concretă a costului capitalului propriu vom reţine două modele: 
modelul Gordon Shapiro şi modelul bazat pe informaţiile pieţei financiare (denumit şi 
modelul echilibrului activelor financiare sau MEDAF). 

A. Modelul Gordon Shapiro pleacă de la ipoteza că dividendele distribuite cresc cu o 
rată constantă d; valoarea actuală a unei acţiuni va fi: 

n Di(1 + d)i−1 ∑ VA = . (1 + C A )i i=1 
Această ecuaţie este convergentă dacă şi numai dacă rata de capitalizare a dividendelor 

(CA) este superioară ratei de creştere a dividendelor (d). Valoarea actuală a unei acţiuni poate fi rescrisă ca fiind: V = D / (C – d) sau C = (D / V ) + d. În aceste condiţii, rata de A A A A capitalizare a capitalurilor proprii este dată de suma dintre rata de randament a titlului (D/VA) 
şi rata de creştere prevăzută a dividendelor. 

Pentru detaliere propunem următorul exemplu: 



  
  

Tabelul nr. 3. Estimarea costului capitalului propriu pe baza modelului Gordon-Shapiro 
Societatea A Societatea B Societatea C 
Profit net P = 200 mil lei Profit net P = 200 mil lei Profit net P = 200 mil lei 
Rata de distribuire a dividendelor Rata de distribuire a dividendelor Rata de distribuire a dividendelor 

00%; Dividend D =200mil. lei 50%; Dividend D =100mil. lei 50%; Dividend D =100mil. lei 
Rata de capitalizarea a veniturilor Rata de capitalizarea a veniturilor Rata de capitalizarea a veniturilor 
viitoare CA = 20% viitoare CA = 20% viitoare CA = 20% Rentabilitatea capitalurilor proprii Rentabilitatea capitalurilor proprii 

1 

reinvestiter = 25% reinvestiter = 20% 
Rata de creştere a dividendelor 
d = 25% x 50% / 100 = 12,5% 

Rata de creştere a dividendelor 
d = 20% x 50% / 100 = 10% 

Valoarea actualizată a acţiunilor V = D / (C – d) A A 2 

1 

00 mil/20% = 1.000 mil. lei 100 mil. lei / (20%-12,5%) = 100 mil. lei / (20%-10%) = 
= 100 mil.lei / 7,5% =1.333,3 mil. lei = 100 mil.lei / 10% = 1.000 mil. lei 

Valoarea actualizată a oportunităţilor de creştere prin autofinanţare Vaoca = V – (P/C ) 
.000 mil. – (200 mil./20%) = 
1.000 mil – 1.000 mil = 0 

A A 1.333,3 mil. – (200 mil./20%) = 
= 1.333,3 – 1.000 = 333,3 mil. lei 

1.000 mil. – (200 mil./20%) = 
= 1.000 mil – 1.000 mil = 0 = 

Valoarea actuală netă V = [r x (P – D)] / C – D an A [ 0 x (200 mil. – 200 mil.)] / 20% – [25% x (200 mil. – 100 mil.)] / 20% – [20 x (200 mil. – 100 mil.)] / 20% 
2 00 mil. = 0 100 mil. = 125 – 100 = 25 mil. lei – 100 mil. = 100 mil. – 100 mil. = 

0 Concluzie: Orice titlu are o valoare în creştere dacă profitul este reinvestit la o rată de 
rentabilitate (r) superioară ratei cerute de piaţă (C ), adicăr > C . A A 

Societatea A Societatea B Societatea C 
Rentabilitatea financiară Rf = 20% Rentabilitatea financiară Rf = 25% Rentabilitatea financiară Rf = 20% 
Rata de repartizare a dividendelor Rata de repartizare a dividendelor Rata de repartizare a dividendelor 

00% 50% 40% 
Dividend / Valoarea actualizată=20% Dividend/ Valoarea actualizată=7,5% Dividend/ Valoarea actualizată 

10% 
1 

= 
Creşterea anticipată = Ponderea profitului nedistribuit x Rentabilitatea financiară 

0 
2 

% x 20% = 0 50% x 25% = 12,5% 50% x 20% = 10% 
Costul capitalurilor proprii = (Dividend/ Valoarea actualizată) + Creşterea anticipată 

0% + 0 = 20% 7,5% + 12,5% = 20% 10% + 10% = 20% 
Concluzie: Acest cost al capitalurilor proprii este un cost de oportunitate pentru acţionari şi 
nu un cost explicit (inclus în contul de rezultate). 

B. Modelul bazat pe informaţiile pieţei (modelul echilibrului activelor financiare – 
MEDAF sau Capital Assets Pricing Model – CAPM) este bazat pe ipoteza că rata necesară a 
rentabilităţii oricărei acţiuni (costul acţiunii sau preţul solicitat de investitor pentru a cumpăra 
acţiunile respective) este egală cu rata rentabilităţii instrumentelor lipsite de risc plus prima de 
risc: Ccp = Rd + (Rn – Rd) β, unde Ccp – costul capitalului propriu (costul acţiunii); Rd – rata 
rentabilităţii titlurilor fără risc (rata dobânzii fără risc); Rn – rata necesară a rentabilităţii unei 
acţiuni; β – coeficientul beta al acţiunii (volatilitatea acţiunii în raport cu fluctuaţiile pieţei). 

În acest context, trebuie făcută distincţia dintre rata cerută şi rata estimată a 
rentabilităţii unui titlu. Rata cerută a rentabilităţii este rata pe care un investitor o pretinde 
pentru a-şi asuma riscurile achiziţiei acţiunii respective; rata estimată a rentabilităţii este rata 
pe care un investitor aşteaptă să o câştige pe o acţiune (dacă rata cerută este mai mare decât 
rata estimată a rentabilităţii, investitorul nu va cumpăra acţiunea respectivă, iar dacă o deţine 
deja o va vinde). În condiţiile echilibrului pieţei financiare, cele două rate trebuie să fie egale. 

Relaţia (Rn – Rd) reprezintă prima de risc, adică rentabilitatea suplimentară (peste rata 
dobânzii fără risc) pe care un investitor o cere drept compensaţie pentru asumarea unui risc 
mediu (β = 1). Pentru determinarea costului capitalurilor proprii conform acestui model, 
redăm următorul exemplu numeric: 



  
  

Tabelul nr. 4. Corelaţii dintre coeficientul β şi costul capitalului propriu 
Societatea A Societatea B Societatea C 
Rata dobânzii fără risc Rd = 10% Rata dobânzii fără risc Rd = 10% Rata dobânzii fără risc Rd = 10% 
Rara rentabilităţii necesare Rn=15% Rara rentabilităţii necesare Rn=20% Rara 

Rn=30% 
β = 0,5 

rentabilităţii necesare 
β = 0,5 β = 1 β = 1,5 β = 0,5 β = 1 β = 1,5 β = 1 β = 1,5 

Prima de risc: (Rn – Rd) 
5 % 10% 20% 

Costul capitalurilor proprii: Ccp = Rd + (Rn – Rd) β 
17,5% 15% 20% 25% 20% 1 2,5% 15% 30% 40% 

Coeficientul β reprezintă volatilitatea titlului în raport cu un titlu cu o volatilitate 
medie (β = 1). O acţiune cu risc mediu variază în acelaşi sens cu variaţia pieţei; dacă piaţa 
creşte/scade cu 10%, cursul acţiunii va creşte/scade şi el cu 10% – prezintă un risc mediu. 
Dacă β = 0,5, acţiunea are jumătate din volatilitatea pieţei – implicit şi jumătate din riscul 
acţiunilor cu β = 1. Dacă β = 2, acţiunea este de două ori mai riscantă decât o acţiune cu 
volatilitate medie. 

Aceste aspecte pot fi sesizate şi din tabelul prezentat mai sus. Costul capitalurilor 
proprii va creşte concomitent cu evoluţia indicelui β. Creşterea riscului pe care îl prezintă o 
acţiune antrenează şi costuri suplimentare pentru întreprinderea emitentă; relaţia care se 
desprinde este: costul capitalurilor proprii este direct proporţional cu riscul aferent 
acţiunilor pe baza cărora s-a format capitalul propriu. 

Modelele prezentate (A. şi B.) au la bază acelaşi set de ipoteze: piaţă perfectă (din 
punct de vedere concurenţial); finanţare integrală din fonduri proprii (100% capital propriu); 
absenţa fiscalităţii; creştere realizată doar pe baza reinvestirii profitului net. Cu toate acestea, 
utilitatea modelelor trece dincolo de dezavantajele aferente ipotezelor rigide. 

În consecinţă, apreciem că modelele prezentate nu sunt lipsite de importanţă (teoretică 
şi practică). Ele pot reprezenta un important reper pentru întreprinderile cotate la bursă. Doar 
pentru întreprinderile care nu sunt cotate la bursă – din lipsa valorilor de piaţă – nu se poate 
aplica direct acest model; dar, şi în cazul acestora se poate estima costul capitalurilor proprii 
plecând de la prima de risc pe care ar solicita-o investitorii (peste rata dobânzii fără risc) 
corespunzătoare riscurilor pe care le prezintă întreprinderea în cauză (modelele empirice 
elaborate de Campbell şi Mauguire). De exemplu, în modelul propus de Henry Mauguire 
limitele acceptabile pentru costul capitalului propriu al unei întreprinderi necotate sunt funcţie 
de trei parametri: 
- rata pură – respectiv rata rentabilităţii fără risc, determinată pe baza randamentului 

obligaţiunilor de stat pe termen lung; 
- 
- 

factorul monetar – inflaţia anticipată; 
prima de risc – care se aplică la rata rentabilităţii fără risc, încadrându-se în limitele 25% 
şi 75% pentru riscuri considerate medii şi 75% –125% pentru riscurile ridicate. Alţi economişti16 recomandă ca estimarea costului capitalului propriu al 

întreprinderilor necotate să se realizeze pe baza modelului primei de risc în trepte. Această 
metodă stabileşte rata de actualizare în funcţie de două componente: rata de bază (fără risc) 
şi prima de risc (ataşată unei investiţii date); ea se bazează pe faptul că un investitor are mai 
multe alternative investiţionale, fiecare cu niveluri de rentabilitate şi risc diferite. Modul de 
determinare a costului capitalului propriu în acest caz poate fi redat prin următorul exemplu 
numeric: 

1 6 Robu V., I. Anghel, E.C. Şerban, D. Ţuţui, Evaluarea întreprinderii, Editura ASE, Bucureşti, 2003, p. 98 



  
  

Tabelul nr. 5. Determinarea costului capitalului propriu pe baza modelului primei de risc 
în trepte 

Informaţii Val. Explicaţii 
Rata de bază (Rb) 8% - rata reală a dobânzii la obligaţiunile emise de stat 
Trpte de risc 
Riscuri din exteriorul întreprinderii- re 5% Explicaţii 
- 
- 
- 

dependenţa de furnizori 2% - întreprinderea are doar doi furnizori pentru materia primă de 
bază 

cererea pentru produsele întreprinderii 1% - cererea pe piaţă este în scădere; este ameninţată de produsele 
substituibile 

modificări probabile ale preţurilor 2% - preţul unui material cosumabil (combustibil) va creşte în mod 
real prin alinierea la preţul mondial 

Riscuri din interiorul întreprinderii- ri  7% Explicaţii 
- calitatea produselor şi serviciilor 2% - întreprinderea nu are certificare a sistemului de asigurare a 

calităţii conform ISO 9001, fapt ce antrenează limitarea 
prezenţei pe pieţele occidentale şi nord-americane 

- 
- 

structura de finanţare 2% - creditele utilizate reprezintă 40% din capitalurile proprii; 
costul creditului depăşeşte rentabilitatea exploatării; 

3% - într-un sector în care activitatea de cercetare-dezvoltare are un 
rol major, întreprinderea are o pondere a cheltuielilor cu această 
destinaţie de doar 0,5% din cifra de afaceri şi un grad de 
reînnoire a produselor mult inferior faţă de ceilalţi competitori 

activitatea de cercetare-dezvoltare 

Costul capitalului propriu al acestei întreprinderi determinat pe baza modelului primei de risc în trepte este 
0%: 

Rb + (r + r ) = 8% + (5% + 7%) = 20% 2 
e i 

3 .2.1.B. COSTUL ACŢIUNILOR PREFERENŢIALE 
Acţiunile preferenţiale (cu privilegiu de dividend) sunt active financiare hibride 

deoarece se caracterizează printr-o combinaţie a titlurilor de credit cu cele de capital propriu. 
Din punctul de vedere al titlurilor de credit, asemănarea constă în angajamentul întreprinderii 
de a efectua plăţi periodice de sume fixe, adică acest tip de acţiune are prioritate la plata 
dividendelor faţă de acţiunile ordinare şi, totodată, implică o obligaţie fermă de plată a 
întreprinderii faţă de acţionari. Totuşi, neplata dividendelor aferente acestui tip de acţiuni nu 
determină falimentul întreprinderii, ca în cazul împrumuturilor nerambursate. 

Acţiunile preferenţiale sunt instrumente financiare ce fac parte din categoria titlurilor 
de capital propriu deoarece prin ele se consemnează aportul acţionarilor la patrimoniul 
societăţii. Din punctul de vedere al riscului, aceste acţiuni au, pentru întreprinderea emitentă, un 
grad de risc mai mare decât acţiunile ordinare, dar comportă un risc mai mic decât 
obligaţiunile (ca formă a titlurilor de credit). 

Costul acţiunilor preferenţiale (CAP) se determină ca raport între valoarea dividendului plătibil (D ) şi preţul net de emisiune (P ) adică preţul pe care firma îl primeşte după scăderea p N 1 7 costurilor de emisiune. 
D p C = AP PN 

Calculul costului unui titlu hibrid poate fi precedat de o analiză a caracteristicilor 
exacte a titlului pentru a le clasa în categoria fondurilor proprii sau în cea a datoriei 
financiare. Atunci când titlul este asimilat fondurilor proprii, calculul este similar celui 
acţiunilor ordinare. 

1 7 Halpern, Paul; F. Weston; E. Brigham, 
Finanţe manageriale, Editura Economică, Bucureşti, 1998, p. 592 



  
  

3 .2.2. Costul capitalului propriu intern 
Resursele proprii interne de finanţare ale oricărei întreprinderi sunt reprezentate de: 

profitul trecut în rezervă, amortizarea destinată înlocuirii activelor fixe, sumele provenite 
din lichidarea activelor fixe scoase din funcţiune la expirarea duratei normale de 
funcţionare sau din vânzarea activelor fixe înainte de expirarea duratei normale de 
funcţionare. Toate aceste resurse financiare proprii au un cost implicit. 

3 .2.2.A. COSTUL AUTOFINANŢĂRII 
Autofinanţarea reprezintă afectarea unei părţi din profitul net pentru finanţarea 

proiectelor de investiţii (profitul net se repartizează pe două destinaţii principale: pentru 
dividende şi pentru reinvestire). Pe lângă profitul net, autofinanţarea se mai poate realiza pe 
seama următoarelor surse: amortizare şi provizioane. 

Costul profiturilor acumulate este reprezentat de rata de rentabilitate pe care o cer 
acţionarii de la capitalul pe care întreprinderea îl acumulează şi îl reinvesteşte. Capitalul 
acumulat are drept sursă profiturile obţinute şi nedistribuite sub forma dividendelor. În fapt, 
partea ce rămâne din profitul net după plata dividendelor aparţine tot acţionarilor, dar, prin 
politica de finanţare, întreprinderea decide să-l reinvestească. 

Raţiunea pentru care se determină şi un cost al profiturilor reinvestite este principiul 
costului de oportunitate. Atunci când întreprinderea decide reţinerea unor părţi din profitul 
net, se pune problema costului de oportunitate deoarece această sumă ar fi primit-o acţionarii 
sub formă de dividend în varianta distribuirii în totalitate (100%) a profitului net sub forma 
dividendelor. Dacă întreprinderea nu poate investi profiturile acumulate astfel încât să obţină 
o rată de rentabilitate dacă nu superioară, cel puţin egală cu rata de rentabilitate cerută de 
acţionari, atunci e de preferat ca aceste sume să fie distribuite acţionarilor. 

Altfel spus, la prima vedere, autofinanţarea apare ca un mijloc de finanţare gratuit în 
măsura în care nu se înregistrează cheltuieli financiare la nivelul întreprinderii. Totuşi, autofinanţarea are un cost implicit ce poate fi estimat în două moduri:18 
- 
- 

rata de randament extern, dacă aceste rezerve ar fi investite în exteriorul întreprinderii; 
costul acţiunilor, deoarece rezervele ar putea fi distribuite acţionarilor. Unii autori19 consideră că atâta timp cât profitul reinvestit rămâne la nivelul 

rezervelor, acţionarii nu cer în mod direct o remunerare a rezervelor (ci doar a acţiunilor 
vechi). Doar prin încorporarea rezervelor la capitalul social şi atribuirea de acţiuni gratuite, 
profiturile reinvestite devin direct remuneratorii. Trecerea profiturilor la nivelul rezervelor 
solicită o remunerare indirectă. Costul autofinanţării, prin trecerea profitului în rezervă, este 
egal cu costul capitalului propriu. 

Amortizările şi provizioanele, ca surse ale autofinanţării, presupun la rândul lor un 
cost. Acest cost este reprezentat de costul mediu ponderat al capitalului deoarece amortizările 
şi provizioanele sunt considerate fluxuri de trezorerie degajate de întreaga activitate a 
întreprinderii (finanţată atât din capitaluri proprii, cât şi din capitaluri împrumutate). 

Pornind de la costul autofinanţării, se pot delimita două situaţii: 
- autofinanţare cu caracter neutru – atunci când rentabilitatea noilor proiecte realizate 

prin autofinanţare este egală cu rentabilitatea cerută de acţionari; 
- autofinanţare cu caracter pozitiv – atunci când rentabilitatea noilor proiecte realizate 

prin autofinanţare este superioară rentabilităţii cerute de acţionari. 

1 8 Manolescu, Gheorghe; I. Petre, 
Finanţele întreprinderii, Editura Fundaţiei “România de Mâine”, Bucureşti, 1 999, p.175 

1 9 Stancu, Ion, ţ ţ ţ ş ă Finan e. Teoria pie elor financiare. Finan ele întreprinderilor. Analiza i gestiunea financiar , 
Editura Economică, Bucureşti, 1997, p. 355 



  
  

În acelaşi cadru, al determinării costului autofinanţării, trebuie luat în considerare şi 
incidenţa fiscalităţii atât din punctul de vedere al societăţii (care suportă impozit pe profiturile 
reinvestite), cât şi din punctul de vedere al acţionarilor (care sunt impozitaţi asupra 
dividendelor încasate). Luând în calcul şi această influenţă, costul profiturilor reinvestite se va determina astfel:20 

C = Re1 − Ip , 1 − Is 
unde: C – costul profiturilor reinvestite; Re – rentabilitatea economică generală a societăţii; Ip 

impozitul personal pe dividende; Is – impozitul asupra profitului societăţii. De exemplu, – 
dacă rentabilitatea economică generală a întreprinderii este de 40%, impozitul personal pe 
dividende este de 10%, iar impozitul pe profit este de 16%, costul profiturilor reinvestite va fi 
de 42,85%, adică 40% (1 – 10%) / (1 – 16%). 

Legea nr. 517 privind Codul fiscal (cu modificările şi completările ulterioare) tratează 
amortizarea fiscală; conform noii reglementări cheltuielile aferente achiziţionării, producerii, 
construirii, asamblării, instalării sau îmbunătăţirii mijloacelor fixe amortizabile se recuperează 
din punct de vedere fiscal prin deducerea amortizării. Totodată, sunt stabilite şi regimurile de 
amortizare aplicabile pe categorii de active amortizabile (de exemplu, pentru construcţii se 
aplică metoda de amortizare liniară; pentru echipamente tehnologice – maşini, unelte şi 
instalaţii – precum şi pentru computere şi celelalte echipamente periferice ale acestora se 
poate opta pentru amortizarea liniară, degresivă sau accelerată; pentru celelalte mijloace fixe 
amortizabile se poate opta pentru amortizarea liniară sau degresivă). Şi în ceea ce priveşte 
provizioanele s-au instituit noi reglementări prin acelaşi act normativ (Codul fiscal). 

Prin reglementarea mai clară a elementelor ce stau la baza autofinanţării (profitul net, 
amortizările şi provizioanele) se creează premise pentru o mai facilă apreciere a cuantumului 
acestei surse de finanţare în finanţarea globală a întreprinderii şi implicit pentru o mai bună 
cunoaştere a costului acestei surse de finanţare. Numai prin cunoaşterea ponderii participării 
diferitelor surse de finanţare utilizate, precum şi a costurilor pe care le incumbă se poate 
aprecia corect structura financiară a întreprinderii şi premisele optimizării sale. Deşi încă 
rigid, cadrul legislativ actual încearcă să se adapteze preocupărilor de armonizare a legislaţiei 
naţionale cu acquis-ul comunitar. 

3 .3. Costul fondurilor (capitalurilor) împrumutate 
3 .3.1. Costul creditului Capitalurile împrumutate reprezintă o componentă a structurii financiare a 

întreprinderii. Interesul pentru utilizarea acestei variante de finanţare a variat în decursul 
timpului, şi asta deoarece ea este considerată o metodă de finanţare riscantă, pentru 
împrumutat, dar şi pentru împrumutător. Din punctul de vedere al întreprinderii care foloseşte 
împrumuturi, îndatorarea comportă riscul de a nu face faţă obligaţiilor de plată către creditori 
(rambursări sau dobânzi), iar un volum mare al datoriilor exigibile neonorate, o poate face 
insolvabilă, ducând-o la faliment şi pierderea capitalului propriu. 

Natura juridică şi economică a contractului de împrumut purtător de dobândă 
antrenează pentru întreprinderea contractantă un cost ce poate fi calculat într-o manieră exactă 
(aspect prevăzut şi de IAS 23 Costurile îndatorării). Acest cost real variază în funcţie de 
modalităţile specifice fiecărei operaţiuni de împrumut. Costul capitalului împrumutat 
constituie rata de actualizare care egalează valoarea încasărilor iniţiale cu valoarea 
prezentă a plăţilor viitoare. Datorită deductibilităţii cheltuielilor cu dobânzile la calculul impozitului pe profit, 
costul capitalului împrumutat prezintă două situaţii: 
2 0 Toma, Mihai; Alexandru, Felicia, Finanţe şi gestiune financiară de întreprindere, Editura Economică, 
Bucureşti, 1998, p. 108 



  
  

- costul explicit al datoriei – determinat funcţie de rata dobânzii la care a fost contractat 
acel împrumut (rata dobânzii depinde şi de caracteristicile specifice fiecărei întreprinderi: 
situaţia economico-financiară, nivelul său de îndatorare); 

Ra1 (1+ Ced ) 
Ra2 Ra3 Ran 

(1+ Ced )n Ko = + + + ...+ , unde: ( 1+ Ced )2 (1+ Ced )3 
Ko = valoarea încasărilor iniţiale; Ra1,2,3...,n= ratele anuale (formate din anuităţi de rambursat şi dobânzi); Ced= costul explicit al datoriei; 
n= perioada împrumutului. 
- costul implicit al datoriei – care ţine seama de incidenţa impozitării profiturilor în 

măsura în care dobânzile plătite sunt deductibile din punct de vedere fiscal. 
Cid = Ced(1− t) , unde: 

Cid = costul implicit al datoriei; 
t = cota impozitului pe profit. 

Deductibilitatea cheltuielilor cu dobânzile diminuează în mod sensibil costul datoriei 
pentru întreprinderi (cu toate că legislaţia din ţara noastră precizează o limită maximă a 
cheltuielilor cu dobânzile ce pot fi deductibile). 

Întreprinderile ce nu obţin profit (înregistrează pierderi la nivelul unui an financiar) nu 
pot beneficia de această reducere a costului capitalului împrumutat deoarece nu pot deduce 
cheltuielile financiare din profitul brut. 

Determinarea costului datoriei se realizează prin egalarea valorii actuale a 
împrumutului cu fluxurile viitoare generate de plata împrumutului, actualizate pe baza 
costului datoriei. Determinarea costului capitalului împrumutat se realizează diferit funcţie de 
mai multe caracteristici (tipul acestuia: bancar, obligatar; modalităţile de rambursare etc.). 2 1 Astfel, se pot întâlni următoarele situaţii : 

Împrumut bancar sau obligatar cu rambursare la scadenţă (anual se plătesc doar ¤ 
dobânzile aferente sumei contractate, iar în ultimul an se rambursează suma contractată) – 
valoarea actuală a datoriei va fi: Vdn n Dob(1− t) Vd0 = ∑ + , unde: (1+ Cd) i (1+ Cd)n i=1 

Vd0= valoarea actuală a datoriei; Vdn= valoarea finală a datoriei; Dob= dobânda plătită calculată ca fiind produsul dintre valoarea nominală 
împrumutului (VN) şi rata dobânzii (Rd); 

t= cota impozitului pe profit; 
a 

Cd= costul datoriei. 
Teoretic, Vd şi Vd ar trebui să coincidă, dar practic apar diferenţe datorate 0 n cheltuielilor adiacente şi comisioanelor pe care firma se obligă să le suporte. 

Împrumut bancar sau obligatar cu rambursare în tranşe egale (anual se plătesc 
tranşe din împrumut (VN / n) şi dobânzile calculate la sold) – valoarea actuală a datoriei va fi: 

¤ 
 

n  

+ − Rd VN(n 1 i) 
VN 
n 

⋅ (1 t) 
 ⋅ − 

+  n  (1+ 
Cd) Vd0 = ∑ . i i 1 = 

¤ Împrumut bancar sau obligatar cu rambursare în anuităţi constante presupune 
faptul că anual se plătesc tranşe din împrumut ce cresc ca valoare de la un an la altul iar 
dobânzile descresc corespunzător astfel încât suma lor să fie egală pentru fiecare an. Dobânda 

2 1 Dumitrescu, Dalina; Dragotă, Victor, Evaluarea întreprinderii, Editura Economică, Bucureşti, 2000, p.151 



  
  

se determină în variantă clasică – produsul dintre rata dobânzii şi valoarea rămasă a 
împrumutului – iar tranşa rezultă ca diferenţă între anuitate şi dobândă): 

VN ⋅ Rd Ac = , unde Ac reprezintă anuitatea constantă, n  

 

1  1−   1 Rd  + 

Dob (1 t) T − + n 
∑ i i , unde: Vd0 = (1 Cd) i + = i 1 Dobi = dobânda plătită în anuli şi se determină ca fiind produsul dintre rata dobânzii şi valoarea rămasă nerambursată la finele anului anterior; Ti (tranşa de împrumut în anul i) = Ac 

- Dobi. Pentru cele trei modele prezentate propunem următorul exemplu în vederea determinării costului datoriei: 
Tabelul nr. 6. Cuantificarea costului capitalului împrumutat 

Valoarea împrumutului V = 100 milioane lei 
Cheltuieli aferente împrumutului (comision pentru analiza dosarului, comision de credit) Ch = 1,5 mil. lei 
RAMBURSARE PRIN TRANŞE EGALE + DOBÂNDĂ LA SOLD - mil. lei - 

Rata dobânzii Rd = 40% Perioada de împrumuti = 4 ani 

Ani Sold Dobânda/an Rata anuală Anuităţi Economia de impozit (16%)* Plăţi reale 
25+ 40 – 6,4 = 58,6 
25+30 – 4,8= 50,2 

25 + 20 – 3,2 = 41,8 
25 + 10 – 1,6 = 33,4 

184 

1 
2 
3 
4 

. 

. 

. 

. 

100 100 x 40% =40 25 65= 40 + 25 
55= 30 + 25 
45= 20 + 25 
35= 10 + 25 

200 

40 x 16% = 6,4 
30 x 16% = 4,8 
20 x 16% = 3,2 
10 x 16% = 1,6 

16 

75 
50 
25 
- 

75 x 40% = 30 
50 x 40% = 20 
25 x 40% =10 

100 

25 
25 
25 

Total 100 
Capitalul pus la dispoziţia întreprinderii 100 mil. lei – 1,5 mil. lei = 98,5 mil. lei. 
Rata de actualizare – costul capitalului împrumutat – se determină astfel: 
9 
5 
8,5 mil. lei = 58,6 (1+ Cd)-1 + 50,2(1+ Cd)-2 + 41,8 (1+ Cd)-3 + 33,4 (1+ Cd)-4; dacă a = 1 / (1+ Cd) vom avea 
8,6a + 50,2a2 + 41,8a3 + 33,4a4 = 98,5 ⇒ a = 0,7633587 ⇒ Cd = (1 – a) / a ⇒ Cd = 31,0% 

RAMBURSARE INTEGRALĂ LA SFÂRŞITUL CELOR PATRU ANI Ani Sold Dobânda/an Rata anuală Anuităţi Economia de impozit (16%)* Plăţi reale 
40 – 6,4 = 33,6 
40 – 6,4 = 33,6 
40 – 6,4 = 33,6 

140 – 6,4 = 133,6 
234,4 

1 
2 
3 
4 

. 

. 

. 

. 

100 100 x 40% =40 
100 100 x 40% =40 
100 100 x 40% =40 
100 100 x 40% =40 

- 
- 
- 

40 
40 
40 

140 
260 

40 x 16% = 6,4 
40 x 16% = 6,4 
40 x 16% = 6,4 
40 x 16% = 6,4 

40 
100 
100 Total - 160 

Capitalul pus la dispoziţia întreprinderii 100 mil. lei – 1,5 mil. lei = 98,5 mil. lei. 
Rata de actualizare – costul capitalului împrumutat – se determină astfel: 
9 
3 
8,5 mil. lei = 33,6 (1+ Cd)-1 +33,6 (1+ Cd)-2 + 33,6 (1+ Cd)-3 + 133,6 (1+ Cd)-4; dacă a = 1 / (1+ Cd) vom avea 
3,6a + 33,6a2 + 33,6a3 + 133,6a4 = 98,5 ⇒ a = 0,7649938 ⇒ Cd = (1 – a) / a ⇒ Cd = 30,72% 

Observaţie: Rata de actualizare a fluxurilor viitoare este mai mare în cazul rambursării în tranşe egale cu 
dobânda plătită la sold decât în cazul rambursării integrale la sfârşitul perioadei (31,0% > 30,72%), deşi dobânda 
absolută este mai mică în primul caz, decât în cazul al doilea (100 < 160). Acest fapt se datorează influenţei 
economiei de impozit aferentă deductibilităţii dobânzilor la calculul impozitului pe profit (situaţie de 
deductibilitate integrală, deci gradul de îndatorare este subunitar – conform noilor reglementări în domeniu). 

Pe aceste exemple poate fi sesizată diferenţa dintre costul explicit şi costul implicit al 
capitalului împrumutat (cost explicit 40%, în valori absolute 100 mil. lei, respectiv, 160 mil. 
lei; cost implicit: 40% – 16% = 24). 

Trebuie făcută precizarea că între rata dobânzii la care se contractează creditul (Rd) şi 
costul datoriei (rata de actualizare a datoriei – Cd) există o diferenţă netă. Costul datoriei 
include pe lângă rata dobânzii nominale şi alte elemente cum ar fi: prime de emisiune, prime 
de rambursare, comisioane, cheltuieli de emisiune etc. Pentru împrumutător, rata actuarială 
este dată de randamentul anual al împrumutului (actualizarea fluxurilor pozitive primite pe 
durata împrumutului: dobânzi, valoarea de rambursare), iar pentru societatea care se 
împrumută, rata actuarială este dată de costul brut al împrumutului; 

- dacă Cd = Rd, atunci valoarea nominală (VN) = preţul de emisiune (PE) = preţul de 
rambursare (PR); în acest caz nu există alte cheltuieli decât cheltuielile cu dobânda; 



  
  

- dacă Cd > Rd, atunci întreprinderea care se împrumută nu mai încasează întreaga 
valoare nominală a împrumutului; în acest caz există şi alte cheltuieli decât cheltuielile 
cu dobânda (cum ar fi cheltuielile de analiză a dosarului sau cele privind asigurarea de 
credit), fapt ce determină creşterea costului datoriei peste nivelul ratei dobânzii. 
O particularitate apare în cazul împrumuturilor obligatare cu primă de emisiune. Dacă 

întreprinderea emite n obligaţiuni cu valoare nominală VN0 şi cu un preţ de emisiune Pe mai mic (Pe < VN0), va încasa o sumă egală cu: n x Pe. În acest caz costul împrumutului obligatar este dat şi de prima de emisiune; în acest context, întreprinderea poate să diminueze suma 
profitului impozabil cu diferenţa dintre valoarea nominală şi preţul de emisiune pe măsură ce 
obligaţiunile emise sunt rambursate la valoarea nominală; dacă sunt rambursate anual mai 
multe obligaţiuni, profitul impozabil se va diminua cu ni x (Pe – VN); dacă întreprinderea obţine profit, ea poate să realizeze o economie fiscală de n x (Pe – VN) x t, une n – numărul i i de obligaţiuni rambursate în anul i; t – cota impozitului pe profit. Costul unui împrumut 
obligatar emis cu primă (de emisiune) este dat de relaţia: m Ai Pi(Pe VN) t − − × n × Pe = ∑ , unde Ai – anuitatea pentru anul i; Ai = rambursări + 

i=1 (1+ Cd)i 
Rd x VN (1 – t); Pi – profitul în anul i. 

De exemplu, pentru un împrumut obligatar de 800 mil. lei (n =100 obligaţiuni la 
valoarea nominală VN = 8 mil. lei) cu preţul de emisiune Pe = 7,8 mil. lei, întreprinderea 
emitentă va încasa doar: 100 obligaţiuni x 7,8 mil. lei = 780 mil. lei. Diferenţa de 0,2 mil. lei 
reprezintă prima de emisiune aferentă întregului împrumut obligatar şi poate fi tratată din 
punct de vedere fiscal ca fiind o cheltuială aferentă împrumutului obligatar (alături de 
dobândă), deci deductibilă (aspect reglementat de Legea nr. 571 privind Codul fiscal, art.21, 
paragraful (4), litera h): …nu sunt deductibile […] diferenţele nefavorabile de valoare 
aferente obligaţiunilor emise pe termen lung, cu excepţia celor determinate de vânzarea- 
cesionarea acestora). 

3 .3.2. Costul leasingului (ca sursă indirectă de finanţare) Leasingul reprezintă un mod de finanţare, fiind inclus în categoria împrumuturilor pe 2 2 termen mediu deoarece prezintă următoarele caracteristici : 
- 
- 
- 

la momentul achiziţiei se mobilizează resurse financiare sub forma costului de achiziţie pe 
care debitorul evită să le plătească, deşi utilizează utilajul; 
prin chiria plătită se realizează economii fiscale deoarece aceasta este deductibilă la 
determinarea impozitului pe profit; 
pentru amortizarea utilajului se înregistrează un cost fiscal de oportunitate datorită 
imposibilităţii firmei ce închiriază utilajul de a deduce această mărime din venitul 
impozabil; 

- la expirarea contractului de leasing debitorul poate alege între a păstra (a cumpăra) bunul 
închiriat sau a renunţa la el (înapoierea bunului către furnizorul de leasing). 

Creditul leasing este o operaţiune indirectă de finanţare care permite întreprinderii să 
dispună de un activ (industrial) fără a deţine proprietatea. Operaţiunile de leasing sunt 
operaţiuni de închiriere de echipamente, materiale, utilaje sau bunuri imobiliare şi mobiliare 
în interes profesional, în schimbul plăţii unei redevenţe periodice. Pe durata de utilizare, 
întreprinderea se foloseşte de aceste utilaje fără a le evidenţia în patrimoniul său net. Durata 
creditului coincide cu durata de amortizare a bunului în cauză. 

Leasingul poate fi: 
- leasing operaţional (sau funcţional) – reprezintă operaţiunea prin care o întreprindere 

poate utiliza un activ fix pe o perioadă de timp care, de regulă, este mai mică decât durata 
de viaţă a activului; o caracteristică importantă a acestui tip de leasing este aceea că 
chiriaşul poate rezilia contractul cu condiţia anunţării din timp a proprietarului; 

2 2 Dumitrescu, Dalina; Dragotă, Victor, op. cit., p.154 



  
  

cheltuielile legate de întreţinerea, reparaţia, impozitul şi asigurarea bunului închiriat cad în 
sarcina proprietarului, iar toate acestea se includ în obligaţia de plată a utilizatorului; 
leasing financiar – se deosebeşte de cel precedent prin aceea că în sarcina întreprinderii 
proprietare revine doar finanţarea echipamentului, toate celelalte cheltuieli (de întreţinere, 
asigurare etc.) revin chiriaşului; contractul de leasing financiar nu este reziliabil, iar durata 
acestuia este aproximativ egală cu durata de viaţă economică a activului; 
leasing de capital – se deosebeşte de primele două (care nu sunt reflectate în bilanţul 
utilizatorului) prin aceea că se reflectă în bilanţul utilizatorului; valoarea echipamentului 
închiriat apare în postul de active fixe şi ca obligaţie într-un post de pasiv; caracteristicile 
acestui tip de leasing sunt aceleaşi cu ale leasingului financiar. 

- 

- 

Conform noilor reglementări în domeniu (Legea nr. 571 privind Codul fiscal) 
contractul de leasing financiar reprezintă orice contract care îndeplineşte cel puţin una din 
următoarele condiţii: 

- riscurile şi beneficiile dreptului de proprietate asupra bunului care face obiectul 
leasingului sunt transferate utilizatorului la momentul la care contractul de leasing produce 
efecte; 

- contractul de leasing prevede expres transferul dreptului de proprietate asupra bunului ce 
face obiectul contractului de leasing către utilizator la momentul expirării contractului; 

perioada de leasing depăşeşte 75% din durata normală de utilizare a bunului ce face - 
obiectul leasingului; perioada de leasing include orice perioadă pentru care contractul de 
leasing poate fi prelungit. 

Contractul de leasing operaţional este reprezentat de orice contract de leasing 
încheiat între locator şi locatar, care nu îndeplineşte condiţiile contractului de leasing 
financiar. 

Costul leasingului pentru utilizator (aşa cum este prevăzut prin Ordonanţa nr. 
5 
- 

1/1997, actualizată) depinde de tipul de leasing şi este reprezentat de: 
cota parte din valoarea de intrare a bunului şi a dobânzii de leasing, în cazul leasingului 
financiar; dobânda de leasing este dată de rata medie a dobânzii bancare pe piaţa 
românească; 

- cota de amortizare calculată în conformitate cu actele normative în vigoare şi un 
beneficiu stabilit de părţile contractante, în cazul leasingului operaţional. 

În determinarea costului leasingului trebuie să se ţină cont de efectele fiscale ale 
acestei îndatorări. 

Costul leasingului pentru utilizator este rata de rentabilitate pentru proprietar. 
Utilizatorul leasingului, nefiind proprietarul bunului închiriat, înregistrează un cost de 
oportunitate, determinat de pierderea economiei de impozit aferentă amortizării echipamentului închiriat:23 

n (1 t) CHt t Ai − ⋅ + ⋅ PR 
(1+ k l )n E = ∑ + , unde: (1+ k ) i i=1 l E – costul de achiziţie şi montaj a echipamentului; 

CHt – chiria anuală; 
PR – preţul rezidual; 
Ai – amortizarea în anul i 
ki – costul actuarial al leasingului (rata internă de rentabilitate); t – cota impozitului pe profit; 
i=1,2,3,…n – anii de valabilitate a contractului de leasing. 
Noul Cod fiscal (Legea nr. 571, modificată şi completată) tratează într-o manieră mult 

mai simplistă problematica leasingului vis-à-vis de determinarea profitului impozabil. Se precizează că în cazul leasingului financiar utilizatorul este tratat din punct de vedere fiscal 
ca proprietar, în timp ce în cazul leasingului operaţional, locatorul are această calitate. 
2 3 Stancu, Ion, op. cit., p. 360 



  
  

Amortizarea bunului care face obiectul unui contract de leasing se face de către utilizator (în 
cazul leasingului financiar) şi de către locator (în cazul leasingului operaţional). În cazul 
leasingului financiar utilizatorul deduce dobânda (şi implicit amortizarea – din moment ce 
utilizatorul este tratat din punct de vedere fiscal ca proprietar), iar în cazul leasingului 
operaţional locatarul deduce chiria (rata de leasing). 

3 .4. Costul mediu ponderat al capitalului 
Corespunzător surselor de finanţare la care face apel o întreprindere se pot determina 

costuri specifice aferente categoriilor de capitaluri ce concură la buna realizare a obiectului de 
activitate. Odată stabilite costurile individuale ale tuturor surselor de finanţare, întreprinderea 
este în măsură să determine un cost mediu ponderat al capitalului pornind de la ponderea 
fiecărei surse în total finanţare şi costul aferent acestor surse. Calculul costului mediu 
ponderat al capitalului se realizează în trei etape. Prima etapă presupune identificarea tuturor 
surselor de finanţare de care dispune o întreprindere şi determinarea valorii de piaţă care are o 
impotanţă mai mare decât valoarea contabilă a fiecărui element de capital. În a doua etapă se 
procedează la determinarea costului fiecărui tip de capital utilizat. A treia etapă, şi ultima, 
presupune calculul unei medii ponderate a costurilor în funcţie de proporţia fiecărei resurse de 
finanţare în capitalul societăţii, astfel: 

Cp D k = x kp + x kd x (1− t) Cp + D Cp + D 
unde: 
k = costul mediu ponderat al capitalului; 
kp = costul capitalului propriu; kd = costul datoriilor (rata dobânzii); t = rata impozitului pe profit; 
Cp / (Cp + D) = ponderea capitalurilor proprii în totalul resurselor de finanţare; 
D / (Cp + D) = ponderea împrumuturilor în totalul resurselor de finanţare. 
Mărimea costului mediu ponderat al capitalului depinde atât de proporţia fiecărei 

componente a fondurilor destinate investiţiilor în totalul capitalurilor, cât şi de costul lor 
individual. Costul mediu ponderat al capitalului este o sumă ponderată a costului acţiunilor şi 
costului datoriei. Calculul acestuia se realizează prin raportare la costul actual al diferitelor 
surse de finanţare. 

Minimizarea costului capitalului este o condiţie a supravieţuirii întreprinderii şi un 
suport pentru dezvoltarea acesteia. Sarcina managementului financiar este de a structura 
resursele de capital astfel încât să satisfacă nevoile de fonduri cu cheltuieli minime. Tot în 
acest cadru, trebuie respectată regula prudenţei financiare conform căreia nevoile pe termen 
lung trebuiesc acoperite pe seama resurselor permanente, iar nevoile pe termen scurt trebuiesc 
acoperite pe seama resurselor curente. 

Pentru exemplificare, reţinem următoarele informaţii: 



  
  

Tabelul nr. 7. Determinarea costului mediu ponderat al capitalului 
Fără influenţa impozitului pe profit 
Capital propriu (mil. lei) 

Societatea A 
400 

Societatea B 
350 

Costul capitalului propriu (%) 21% 21% 
Capital împrumutat (mil. lei) 600 650 
Costul explicit al capitalului împrumutat (%) 
Ponderea capitalului propriu în total finanţare 
Ponderea capitalului împrumutat în total finanţare 600/(400+600) = 60% 

15% 15% 
400/(400+600) = 40% 350/(350+650) = 35% 

650/(350+650) = 65% 
Costul mediu ponderat al capitalului 
Cu influenţa impozitului pe profit (16%) 
Capital propriu (mil. lei) 

40%x21%+60%x15%=17,40% 35%x21%+65%x15%=17,10% 
Societatea A Societatea B 

350 400 
Costul capitalului propriu (%) 21% 21% 
Capital împrumutat (mil. lei) 600 650 
Costul implicit al capitalului împrumutat (%) 
Ponderea capitalului propriu în total finanţare 
Ponderea capitalului împrumutat în total finanţare 600/(400+600) = 60% 
Costul mediu ponderat al capitalului 

15%(1 – 16%) =12,6% 
400/(400+600) = 40% 

15%(1 – 25%) =12,6% 
350/(350+650) = 35% 
650/(350+650) = 65% 

40% x 21% + 60% x 12,6% = 35% x 21% + 65% x 12,6% 
= 15,96% = 15,54% 

Costul mediu al capitalurilor reprezintă un nivel minim, obligatoriu, al rentabilităţii 
întreprinderilor în care sunt angajate acestea. Dacă se doreşte determinarea unui cost mediu 
ponderat al capitalului real, atunci trebuie să se ia în considerare şi inflaţia, adică utilizarea 
unei rate a dobânzii nominale care se determină după relaţia: 

r = (1+r )(1+i)-1, în care r reprezintă rata dobânzii nominale, r reprezintă rata n d n d dobânzii reale, iari reprezintă rata inflaţiei anticipate pentru perioada de împrumut. 
3 .5. Riscurile asociate finanţării investiţiilor 
Introducerea în discuţie a variabilei risc ne determină să luăm în calcul şi partea goală 

a paharului (conform cutumei de a vedea paharul pe jumătate plin sau pe jumătate gol). 
Pentru orice investiţie, se au în vedere două alternative: probabilitatea de a realiza un câştig 
şi probabilitatea de a suferi o pagubă. Existenţa acestor două variante (fiecare având şanse de 
realizare mai mici sau mai mari) impune o analiză amănunţită atunci când se decide realizarea 
unei investiţii. În viaţa de zi cu zi – şi implicit în activitatea unei întreprinderi – se verifică tot 
mai mult teoria relativităţii care a fost transpusă într-o variantă mai puţin ştiinţifică: nimic nu 
este sigur, totul e relativ; această relativitate impune luarea în calcul a variabilei risc. Departe 
de a aborda problematica acestei lucrări prin prisma relativităţii absolute, vom încerca doar 
evidenţierea implicaţiilor riscului în optimizarea structurii financiare a întreprinderii. 

Riscul – abordat ca eveniment viitor şi probabil a cărui producere ar putea provoca 
anumite pierderi – poate fi previzibil (atunci când factorii care ar aduce pierderi pot fi 
prevăzuţi cu anticipaţie) şi neprevizibil (atunci când este determinat de situaţii fortuite). 

Prin prisma nivelurilor la care sunt abordate, riscurile pot fi: a) riscuri generale (sau 
macroeconomice – care influenţează în mod sistematic totalitatea activităţilor dintr-o 
economie; în această categorie se includ: riscul de ţară, riscul politic, riscul de schimb valutar, 
riscul dublei impuneri etc.) şi b) riscuri particulare (caracteristice unor anumite domenii de 
activitate; de exemplu, în domeniul bancar se poate vorbi de riscul creditării, riscul ratei 
dobânzii sau riscul inflaţiei; la nivelul întreprinderilor sunt analizate următoarele categorii de 
riscuri: riscul economic, riscul financiar, riscul de faliment, riscul tehnic; în domeniul 
asigurărilor sunt luate în calcul o diversitate de riscuri – corespunzător obiectului poliţei de 
asigurare – şi, mai nou, riscul moral). Prin prisma acestei clasificări, apreciem că doar o parte 
din riscurile particulare sunt luate în calcul pentru analiza structurii de finanţare a investiţiilor. 

Riscul, aşa cum a fost el definit, este o variabilă exogenă, antonimă rentabilităţii din activitatea economică.24 Într-o accepţiune generală, riscul poate fi definit ca fiind 
2 4 Stancu, Ion, op. cit., p. 502 



  
 
 
  

variabilitatea rezultatului obţinut sub presiunea factorilor proveniţi din mediul intern şi extern 
al întreprinderii. Riscul poate îmbrăca mai multe forme: risc economic (al afacerilor), risc 
financiar, risc de faliment. 

În decizia de finanţare atât investitorii (creditorii) cât şi beneficiarii finanţării operează 
cu trei situaţii decizionale posibile: situaţia certă, incertă şi riscantă. Certitudinea absolută 
poate fi definită ca situaţia decizională în care evoluţia viitoare a evenimentelor, consecinţele 
unei decizii pot fi prevăzute cu exactitate, neexistând erori sau evenimente neaşteptate. În 
acest context, rezultatele oricărei acţiuni / decizii ar fi cunoscute cu exactitate, înaintea 
producerii / adoptării lor. Practic mecanismul decizional ar deveni un automatism, orice 
decizie, indiferent de importanţă şi complexitate ar deveni o chestiune de rutină. 

Opusul noţiunii de certitudine absolută, incertitudinea absolută reprezintă situaţia în 
care decidentul nu poate anticipa evoluţiile şi/sau propriile sale acţiuni viitoare şi/sau decizii 
şi nici ale altora. Adoptarea unei decizii în condiţii de incertitudine este caracterizată prin 
următoarele elemente: 

- decidentul nu este conştient de existenţa unei probleme; 
- 

relevanţă; 
- 

decidentul dispune de informaţii necorespunzătoare cantitativ, calitativ, care nu au 
incapacitatea de identificare a unei probleme / conjuncturi nefavorabile (a cauzelor 

şi componentelor, a relaţiilor dintre acestea) şi de scalare a lor în funcţie de gravitatea şi 
gradul de interdependenţă dintre ele; 

- informaţie incompletă care nu permite formularea unei liste complete a 
consecinţelor unei decizii; 

experienţă şi abilităţi cognitive limitate ale decidentului. 
Printre factorii care influenţează nivelul de incertitudine asociat condiţiilor de 

adoptare a unei decizii pot fi enumeraţi: 
- 

- informaţie inadecvată şi nedisponibilă; 
- nedefinirea clară a problemei; 
- 

- 
incapacitatea / imposibilitatea de identificare a tuturor alternativelor; 
caracterul anticipativ al procesului decizional şi gradul redus de predictibilitate al 

anumitor factori care afectează consecinţele unei decizii; 
- 
- 

caracterul unic al unor evenimente, factori, conjuncturi decizionale 
calităţile personale ale decidentului. 

Riscul poate fi privit ca reprezentând „incapacitatea unei firme de a se adapta la timp 
şi la cel mai mic cost la modificările de mediu” – semnificaţia economică a riscului. Privit din 
acest punct de vedere, riscul unei investiţii efectuate de o întreprindere are ca principală sursă 
instabilitatea climatului de afaceri (element exogen firmei) şi incapacitatea agentului 
economic de a contracara la timp şi fără costuri ridicate efectele generate de această evoluţie 
continuă. Se lansează astfel ideea că o afacere forate bine definită şi rentabilă din punct de 
vedere economic poate deveni nerentabilă ca urmare a modificărilor condiţiilor de mediu 
iniţiale; de aceea, acest aşa numit „risc de mediu” trebuie avut în vedere în fundamentarea 
unei afaceri şi trebuie prevăzute mecanisme eficace care să evidenţieze rapid modificările 
intervenite şi modul în care vor fi gestionate. 

Ca mod de determinare, riscul se poate exprima ca fiind: 
- variabilitatea profitului faţă de media rentabilităţii din ultimele exerciţii (caz în 

care se utilizează două noţiuni matematice de exprimare a riscului: dispersia şi abaterea medie 
pătratică); 

- variabilitatea profitului în funcţie de volumul de activitate (cifra de afaceri) al 
întreprinderii (caz în care riscul este definit prin coeficientul de elasticitate calculat ca fiind 
raportul dintre variaţia profitului şi variaţia volumului de activitate); 

- variabilitatea ratei rentabilităţii întreprinderii la variaţia cu o unitate a 
rentabilităţii medii de piaţă (caz în care măsura riscului este dată de coeficientul β). 



  
 
 
  

4 . TEHNICI SPECIFICE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR 
Practica internaţională a dezvoltat în timp o serie de mecanisme de finanţare mai mult 

sau mai puţin complexe, destinate mobilizării de fonduri necesare derulării 
operaţiunilor comerciale sau dezvoltării unor proiecte de investiţii. Există în prezent o 
multitudine de variante de creditare pe orizonturi diferite de timp care vizează sau operaţiuni 
complexe, unele fiind utilizate în faza de iniţiere, altele intervenind în faza de derulare a 
acestora. În finanţarea afacerilor, sursele cele mai importante provin din sectorul privat, 
intermediarii financiari având rolul fundamental în mobilizarea resurselor de capital. 
Fondurile publice sunt concentrate în anumite domenii şi sectoare ce prezintă un interes sporit 
pentru economia unei ţări. O altă caracteristică importantă a finanţării afacerilor este aceea că 
în finanţările pe termen scurt dominante sunt creditele bancare, în timp ce în cazul finanţărilor 
pe termen mediu şi lung domină finanţările prin pieţele de capital (emisiunea de acţiuni şi 
obligaţiuni). În funcţie de orizontul de timp creditele externe pot fi sistematizate astfel: tehnici 
de creditare pe termen scurt, tehnici de creditare pe termen mediu şi lung şi tehnici speciale de 
creditare 

4 .1. Tehnici de finanţare pe termen scurt 
Finanţarea pe termen scurt are în vedere nevoi pe termen scurt generate de derularea 

afacerilor (stocuri, avansuri acordate furnizorilor, credite comerciale acordate clienţilor) 
având rol fundamental în refacerea pe termen scurt a lichidităţilor companiei şi mai puţin fiind 
importante în dezvoltarea afacerilor. Băncile furnizează cea mai mare parte a 
resurselor financiare pe termen scurt printr-o serie de mecanisme de creditare specifice. 
Având în vedere durata acestor finanţări şi scopul acestora, riscul asociat este mult mai redus, 
acest fapt explicând şi numărul redus de instituţii implicate în schemele de finanţare. 

- Creditul bancar direct presupune încheierea unui acord între exportator şi banca sa 
privind acordarea unui credit pe termen scurt în anumite condiţii referitoare la termen şi rata 
dobânzii. Creditul este remis direct de către bancă în contul curent al exportatorului. 

- Avansul în cont curent reprezintă o facilitate acordată de bănci firmelor în cazul 
unor mari fluctuaţii periodice a soldului conturilor personale. În acest caz, se stabileşte o 
limită până la care firmele pot trage cecuri asupra contului lor, indiferent daca nu au 
disponibilităţi, banca onorându-le la plată. Asemenea acorduri sunt făcute de bănci cu clienţi 
solvabili, cu o situaţie cunoscuta şi cu o anumită ritmicitate a încasărilor. 

- Creditele în cont curent reprezintă o înţelegere între o banca şi un client, prin care 
convin ca, în limita unui plafon stabilit, de regulă, anual, clientul să poată utiliza din contul 
curent personal sume de bani, chir dacă în cont nu mai exista disponibilităţi, dobânda urmând 
a se aplica numai asupra sumelor efectiv folosite. Aceasta tehnica se poate derula şi între 
două bănci: banca finanţatoare acceptă să acorde astfel de credite în contul curent al băncii 
importatorului, plata documentelor prezentate de exportator realizându-se indiferent daca în 
contul băncii importatorului există sau nu disponibilităţi. Banca finanţatoare se bazează 
integral atât pe credibilitatea financiară a clientului, cât şi pe integritatea şi renumele acestuia. 

După cum este de aşteptat, aceasta tehnică este utilizată atunci când banca şi clientul 
său dispun de o experienţa comună legată şi de o încredere reciprocă. În ciuda riscurilor 
implicate, tranzacţiile în cont curent s-au extins, în special în tarile dezvoltate. 

- Liniile de credit sunt facilităţi de creditare oferite de bănci care presupun negocierea 
cu clienţii a unui plafon maxim de credite şi eşalonarea acestora în timp. Clienţii vor efectua 
tragerile de credite care vor avea scadenţa maximă cu durata liniei de credit. În cazul 
depăşirii plafonului din linia de credit sau a neutilizării acestuia clienţii vor plăti dobânzi 
penalizatoare. 



  
 
 
  

Această facilitate de creditare eficientizează utilizarea resurselor financiare şi obligă 
operatorii economici să estimeze corect nevoile lor de lichidităţi. Din această cauză riscul 
asociat liniilor de credite este mai mic şi implicit şi dobânda percepută de bancă este mai 
mică. 

- Creditele de prefinanţare specializate au în vedere susţinerea financiară a 
exporturilor complexe (de valoare mare) prin acordarea unor credite producătorilor / 
exportatorilor de bunuri cu grad înalt de prelucrare (echipamente, utilaje). În cazul în care 
procesul de fabricaţie presupune şi participarea mai multor sub-furnizori, aceştia din urmă pot 
solicita, la rândul lor, credite de prefinanţare în sume proporţionale cu ponderea activităţii ce 
le revine. Creditele de prefinanţare specializate au rolul de a acoperi necesarul de lichidităţi la 
producător atunci când avansul primit de la cumpărător la semnarea contractului nu este 
acoperitor sau când apar probleme de acoperire a cheltuielilor pe parcursul fabricaţie. 
Mărimea creditului este fixată în baza unui plan general de finanţare în care apar toate 
avansurile primite de exportator la semnarea contractului şi în timpul perioadei de fabricaţie, 
cât şi cheltuielile de producţie. 

Creditul de prefinanţare poate atinge 100% din suma descoperită determinată pe baza 
planului, iar durata acestuia corespunde cu cea a creditului descoperit. Băncile care se implică 
într-un astfel de proces se refinanţează ulterior de la o instituţie guvernamentală sau direct de 
pe piaţa monetară. Avantajele utilizării creditelor de prefinaţare sunt următoarele: permit 
obţinerea rapidă de lichidităţi pentru producător, fluidizarea fluxurilor financiare, acoperă 
integral valoarea exportului, susţine exportul unor partizii mari de mărfuri. 

- Creditele de prospectare sunt acordate pe o perioadă de până la un an, direct 
exportatorilor de instituţii financiare specializate (guvernamentale), în vederea pătrunderii pe 
pieţe noi şi consolidării poziţiei pe aceste pieţe. Mecanismul este asemănător creditelor de 
prefinanţare, această tehnică de finanţare putând fi considerată o formă agresivă şi eficientă de 
promovare a exporturilor. 

- Avansul pe baza documentelor de export se acordă exportatorului pe baza setului de 
documente care atestă livrarea mărfurilor către importator. Acordarea avansului se poate face 
pe baza unui set de documente stabilit precis de către banca finanţatoare sau se poate face 
doar în baza unui document care să ateste gajul mărfurilor ce fac obiectul exportului, în speţă 
recipisa-warant, obţinută de la cărăuş sau de la depozitarul mărfurilor destinate exportului. 
Suma acordată de bancă acoperă numai în parte (maxim 80%) din contravaloarea exporturilor. 
O astfel de formă de finanţare se adresează exportatorilor ce livrează partizii mari de mărfuri 
pe pieţele externe. 

- Avansul în valută pentru exportatori presupune încheierea unui contract de import- 
export, cu termen de livrare de până la un an. Odată livrată marfa, exportatorul împrumută de 
la bancă o sumă în valută, echivalentă cu valoarea creanţelor de încasat de la importator, mai 
puţin dobânda aferentă. Exportatorul poate primi suma în valută sau poate primi echivalentul 
în moneda naţională, suma fiind schimbată la vedere pe piaţa valutară. Odată obţinută suma, 
aceasta poate fi reinvestită în vederea derulării unor noi exporturi. În alegerea acestei variante 
de finanţare, un rol fundamental îl are dobânda aferentă creditelor în valută în care este 
denominat exportul. 

La scadenţă, creditul va fi rambursat integral din ceea ce se încasează din operaţiunea 
de export, rambursarea făcându-se în valută sau în monedă naţională după caz. 

- Avansul prin cesiunea de creanţă presupune acordarea unui credit vânzătorilor de 
către o bancă pe baza cesiunii creanţelor în valuta deţinută de aceştia asupra unor parteneri 
externi. 

Cesionarea creanţelor se realizează la o valoare mai mică, suma încasată de vânzători 
fiind diminuată cu marja instituţiei creditoare. Cesiunea de creanţă este mecanismul care stă la 
baza factoringului. 



  
 
 
  

Cedarea creanţei presupune implicit asumarea riscului de neplată de către cel care 
cesionează, fapt ce nu mai implică menţinerea solidar la plată pe cedent în cazul în care cel 
asupra căruia a rezultat creanţa respectivă. 

- Creditul de scont are în vedere ansamblul titlurilor de creanţă ce însoţesc vânzarea 
pe credit: cambie, bilet la ordin, acreditive etc. Practic, prin scontare se înţelege vânzarea 
acestui titlu de creanţă înainte de scadenţă unei bănci. Valoarea încasată înainte de scadenţă 
depinde de numărul de zile rămase până la scadenţă şi de nivelul taxei scontului. 

Scontarea presupune mobilizarea de resurse în valută sau în monedă naţională de pe 
piaţa monetară locală, de la o bancă comercială sau chiar de la banca centrală. Pentru a evita 
dezavantajul pe care îl conferă faptul că vânzarea pe credit e transformată într-o vânzare cu 
plata la livrare, de cele mai multe ori vânzătorii includ în preţ şi o marjă suplimentară care să 
le acopere costul scontării. 

- Creditul de accept constă în încheierea unui contract de export de către o companie, 
urmând ca apoi exportatorul în calitate de trăgător şi beneficiar să solicite o cambie băncii 
sale. Odată acceptată această cambie, exportatorul poate să-şi încaseze în avans parţial 
contravaloarea exportului direct de la banca emitentă a cambiei sau prin scontarea acesteia la 
o altă bancă comercială. Aceste credite sunt strâns legate de operaţiunile de comerţ exterior, 
exigibilitatea creanţei faţă de importator nedepăşind termenul de 3-6 luni. Pentru a creşte 
siguranţa unei operaţiuni de export, exportatorii preferă utilizarea acestor mecanisme de 
finanţare pe baza acceptării unei cambii din partea băncii importatorului sau exportatorului. 
Acceptul din partea băncii exportatorului este o formă activă de promovare a exporturilor unei 
ţări. 

Costul acestui credit încorporează taxa scontului şi un comision de acceptare. Pe de 
altă parte, există şi situaţia în care banca acceptantă – conform condiţiilor stipulate în 
convenţia de credit – acceptă cambii trase asupra sa în favoarea importatorului. Aceste cambii 
sunt destinate să achite exportatorului (prin plata la vedere) sumele datorate aferente 
importurilor efectuate,importatorul rămânând debitor faţă de bancă, asumându-şi costul 
creditului de accept. 

Prin utilizarea acestui credit, exportatorul transferă riscul de neplată către banca 
acceptantă, sumele încasate înainte de scadenţă putând fi utilizate pentru derularea de noi 
exporturi. Avantajul importatorului în cazul creditului de accept este acela că el poate avea un 
acces sporit pe pieţele externe iar datorită faptului că documentele sunt dublate de acceptul 
băncii,importatorul poate fi asigurat asupra expedierii mărfurilor. Diferenţa între creditul de 
accept şi creditul de scont constă în aceea că în cazul creditului de scont acceptarea cambiei se 
face de către cumpărătorul mărfii în timp ce la creditul de accept acceptul este dat de banca 
cumpărătorului sau de banca vânzătorului. Creditul bazat pe cesiune diferă de creditul de 
accept şi creditul de scont prin aceea că nu îl mai menţine solidar la rambursarea creditului 
şi pe vânzătorul mărfii. 

Pe lângă toate aceste forme specifice de creditare, în categoria finanţărilor pe termen 
scurt mai sunt incluse şi compensaţiile (marfă contra marfă la momente diferite de 
timp),cumpărările în avans (vânzătorul cumpără în avans de la cumpărător marfă pentru a 
spori capacitatea acestuia de plată în compensaţie), cumpărările legate sau buy-back (plata se 
face cu produse realizate de echipamentele achiziţionate). 

4 .2. Tehnici de finanţare pe termen mediu şi lung 
Finanţarea pe termen mediu şi lung are rol fundamental în dezvoltarea afacerilor şi 

vizează achiziţionarea de active fixe (terenuri, clădiri, echipamente, utilaje). Presupunând 
mobilizarea unor fonduri importante cu durată mare, finanţarea pe termen mediu şi lung este 
mult mai complexă implicând un număr mult mai mare de intermediari financiari. Piaţa de 
capital este principalul furnizor de resurse pentru finanţările pe termen lung, mobilizarea 
făcându-se prin intermediul obligaţiunilor şi acţiunilor. În plus, piaţa financiară 



  
 
 
  

internaţională(mai ales cea europeană) pune la dispoziţia operatorilor o serie de mecanisme de 
creditare complexe: eurocredite, credite sindicalizate, credite furnizor, credite cumpărător, 
credite paralele sau credite subsidiare destinate în principal finanţării achiziţionării de bunuri 
de echipament din import. În prezent aceste tehnici de creditare sunt accesibile şi pe piaţa 
românească prin implicarea băncilor cu capital străin. 

- Eurocreditele sunt creditele obţinute de pe piaţa financiară internaţională 
denominate în altă monedă decât cea a ţării de emisiune (de exemplu denominate în dolari şi 
acordate de un consorţiu de bănci europene). Mecanismul acestei tehnici de finanţare este 
complex, eurocreditarea fiind iniţiată de beneficiar care se va adresa şi va încheia un contract 
de credit cu o bancă de prestigiu care va coordona şi va purta responsabilitatea întregii 
operaţiuni – banca "lead-manager". Un rol important în stabilirea condiţiilor de acordare a 
creditului îl au grupul de coordonare şi consorţiu de bănci comerciale. 

După constituirea consorţiului bancar şi a grupului de coordonare şi după stabilirea 
condiţiilor de creditare (termene, dobânzi, modalităţi de rambursare), băncile comerciale 
implicate vor trece la mobilizarea de fonduri de pe pieţele financiare locale pe care le vor 
remite prin intermediul băncii lider beneficiarului. Consorţiu bancar este o grupare temporară 
de bănci fără personalitate juridică cu rol în mobilizarea de fonduri pe termen scurt ce sunt 
transformate prin intermediul acestui mecanism într-u credit pe termen mediu sau lung 
(creditele revolving). O formă particulară a eurocreditelor este creditul "roll- over" 
ce presupune creditarea cu o rată variabilă de dobândă calculată pe baza unei dobânzi de 
referinţă (LIBOR) la care se adaugă un procent calculat pe baza riscului (rating) pe care-l 
prezintă compania beneficiară. 

- Creditul sindicalizat este o altă tehnică de finanţare internaţională pe termen mediu 
şi lung, frecvent utilizată în comerciale internaţionale. 

Şi această tehnică presupune contactarea unei bănci puternice care va constitui un grup 
de management format dintr-un număr de bănci de renume. Spre deosebire de eurocreditare, în 
cazul creditului sindicalizat responsabilitatea pentru întreaga operaţiune şi-o asumă grupul de 
management. În plus banca lider şi grupul de management vor subscrie pentru mai mult 
de jumătate din masa totală a creditului (maxim 60 %). Pentru restul fondurilor solicitate, 
grupul de management va constitui un grup de bănci participate care va întocmi un 
memorandum de plasament (un fel de cerere de ofertă) adresat băncilor comerciale ce 
acţionează pe piaţa financiară internaţională. Dacă vor fi de acord cu condiţiile stipulate în 
memorandumul de acord, aceste bănci vor intra în creditul sindicalizat obligându-se să 
procure şi să remită fondurile pentru care au subscris. În final, sumele solicitate vor fi 
acoperite integral. Deoarece riscurile şi responsabilităţile sunt distribuite între mai multe bănci 
şi pentru că o mare parte din masa creditului este acordată direct de băncile din consorţiu 
bancar, creditul sindicalizat este uneori mai puţin riscant şi mai ieftin decât eurocreditele. 

Prin eforturile şi implicarea băncilor cu capital străin (ING, Societe Generale, ABN- 
Amro), eurocreditele şi creditele sindicalizate au cunoscut o amploare din ce în ce mai mare în 
finanţarea unor sectoare din economia românească (transporturi, sectorul energetic, 
telecomunicaţii). 

- Creditele paralele sunt o consecinţă a intensificării tranzacţiilor comerciale din 
ultimele decenii. Mecanismul unor asemenea credite este relativ simplu: să presupunem cazul 
unei companii europene A cu o filială în România şi o companie românească B cu o filială în 
Uniunea Europeană. Filiala companiei româneşti are de achiziţionat un echipament de pe 
piaţa europeană pentru care are de plătit o sumă în €, filiala companiei europene are de plătit o 
sumă echivalentă în lire furnizorilor săi. Între companiile A şi B se va încheia un contract de 
credit paralel, prin care firma europeană va credita în € filiala firmei româneşti şi firma 
românească va credita în lei filiala firmei europene. Ambele credite vor rula în paralel în 
aceleaşi condiţii şi pentru sume echivalente, fiind purtătoare de dobânzi. Dobânzile la cele 
două credite se vor negocia direct între cei doi parteneri, rolul acestora fiind de a acoperi 
modificarea în timp a cursului de schimb € / leu. 



  
 
 
  

Limite ale finanţării prin împrumuturi paralele: operaţiunea se înregistrează în bilanţul 
ambelor companii având impact asupra situaţiei financiare (ex. gradul de îndatorare va creşte) 
şi dobânzile se negociază direct între părţi (este fundamentală în acest caz puterea de 
negociere între cei doi parteneri precum şi capacitatea acestora de a aprecia corect evoluţia 
viitoare a cursului de schimb şi a ratelor de dobândă pe piaţa financiară internaţională). 

- Creditul furnizor este un credit acordat direct furnizorului (exportatorului) de către 
o bancă sau de instituţie financiară specializată. Practic, după încheierea o 
contractului,vânzătorul va livra marfa şi va amâna plata acesteia pe o perioadă determinată de 
timp, oferind astfel un credit în marfă cumpărătorului. 

Pentru a-şi recupera contravaloarea vânzării, vânzătorul se va adresa băncii sale care 
în baza unui set de documente va acorda un credit acestuia. Banca vânzătorului se va adresa 
ulterior unei instituţii specializate ce va acorda un credit în condiţii preferenţiale băncii 
finanţatoare a creditului furnizor. Această tehnică este o formă indirectă de promovare a 
exporturilor bazată pe acordarea unui credit cu dobândă subvenţionată cumpărătorului printr- 
un mecanism complex. În cazul finanţării importului de bunuri de echipament, deoarece 
creditul de bază este acordat vânzătorului de o bancă din ţara sa, acest credit necesită doar o 
asigurare a creditului la o instituţie de asigurări specializată (de exemplu COFACE din 
Franţa). Creditul furnizor are astfel avantajul că este mai ieftin, decât creditul cumpărător. În 
absenţa unei instituţii publice cu rol în promovarea exporturilor, vânzătorul va include în 
preţul de ofertare costul propriei finanţări (dobânzi şi comisioane bancare). 

- Creditul cumpărător se acordă de către o bacă din ţara vânzătorului direct 
cumpărătorului, prin intermediul unui mecanism specific. Odată încheiat contractul de import- 
export, cumpărătorul se va adresa unei bănci de renume din ţara sa şi va solicita pe cheltuiala 
sa o scrisoare de garanţie bancară. Odată obţinută aceasta, cumpărătorul poate plăti un avans 
de până la 15% din contravaloarea importurilor efectuate, avansul fiind plătit vânzătorului. 
Pentru restul sumei, cumpărătorul va fi creditat de o bancă din ţara vânzătorului, care acordă 
creditul cumpărător şi îl plăteşte pe loc pe vânzător pentru suma rămasă. Creditul 
cumpărător nu va fi acordat înainte de asigurarea acestuia la o instituţie specializată de 
asigurare a creditelor. 

Deoarece creditul cumpărător se asigură şi se şi garantează (de o bancă garant din ţara 
cumpărătorului) costul total al acestuia este mai mare decât în cazul creditului furnizor. 

Ambele tipuri de credite sunt folosite pentru finanţarea unor tranzacţii comerciale de 
valoare mare (de exemplu importul de echipament şi tehnologie), durata de acordare a acestor 
credite explicând încadrarea lor în categoria tehnicilor de finanţare pe termen mediu şi lung. 
Trebuie remarcată şi în cazul creditului cumpărător implicarea unei instituţii guvernamentale 
de promovarea exporturilor prin acordarea unor dobânzi subvenţionate la creditele de 
refinanţare solicitate de banca ce acordă creditul. 

Creditul furnizor este acordat pe baza contractului de export / import, a contractului 
de credit şi a poliţei de asigurare a creditului, la creditul cumpărător fiind nevoie în plus şi de 
o scrisoare de garanţie bancară. 

Vânzătorul are o mai mare liberate de mişcare în cazul creditului furnizor în timp ce 
cumpărătorul este mai liber în cazul finanţării printr-un credit cumpărător. Vânzătorul îşi 
asumă o parte mai mare din costurile şi riscurile finanţării la creditul furnizor. 

O parte semnificativă a comerţului exterior cu Uniunea Europeană s-a dezvoltat pe 
baza creditului furnizor şi creditului cumpărător oferit de bănci europene. Aceste mecanisme 
de creditare flexibile şi moderne asigură resurse importante pentru achiziţionarea de 
echipamente necesare dezvoltarea durabilă a afacerilor. 

- Emisiunea de obligaţiuni pe pieţele financiare prin ofertă publică este un proces 
complex şi de durată ce mobilizează fonduri importante de la deţinători de capital aflaţi pe 
diferite pieţe. În acest mecanism sunt implicaţi un număr important de intermediari, fiecare 
având un rol determinat în procesul emisiunii. 



  
  

Etapele pe care trebuie să le parcurgă o companie pentru a emite obligaţiuni pe pieţele 
financiare sunt: 

Faza preliminară 
Etapa I: Desemnarea băncii lider şi formarea grupului de coordonare / garantare: 
* Beneficiarul (companiile)contactează o bancă de prim rang ce îşi va asuma 

responsabilitatea coordonării întregii emisiuni - banca lider. 
Banca lider contactează un grup de bănci care împreună cu aceasta vor forma grupul 

de coordonare / garantare. 
* 
* 
- 

Rolul grupului de coordonare / garantare este: 
consultanţă în privinţa calendarului emisiunii; 

- stabileşte după o analiză prealabilă a beneficiarului, condiţiile emisiunii(scadenţă, 
dobândă, cupon, fondul de amortizare, rambursarea împrumutului obligatar); 

- 
- 
- 
- 

acordă asistenţă în selectarea celorlalţi membrii din sindicat; 
coordonează întregul proces de emisiune; 
coordonează încasarea cupoanelor şi plata comisioanelor către băncile participante; 
îşi asumă cea mai mare parte a riscurilor legate de emisiunea de obligaţiuni. 

Pregătirea emisiunii: 
Etapa II: Constituirea grupului de plasament garantat (GPG): 

* acest grup de plasament este un consorţiu constituit în vederea plasamentului 
garantat de obligaţiuni; 

acest grup îşi sumă rolul distribuirii a minim 75 % din valoarea emisiunii, în cazul * 
în care nu se reuşeşte plasarea integrală a acestor obligaţiuni, GPG va subscrie în numele său 
la obligaţiunile rămase nesubscrise; 

Etapa III: Constituirea grupului de plasament (GP): 
* acest grup are rolul de a vinde / plasa restul de obligaţiuni care au mai rămas de 

subscris (25 %) din totalul emisiunii; 
* 
* 

angajamentul acestui grup se realizează faţă de banca lider; 
grupul de plasament nu îşi asumă responsabilitatea privind obligaţiunile rămase 

nesubscrise. 
Etapa IV: Stabilirea programului de emisiune: 
Banca lider analizează împreună cu celelalte bănci din grupul de coordonare situaţia 

financiară a beneficiarului emisiunii, stabilind condiţiile împrumutului: - valoarea emisiunii; - 
valoarea nominală a obligaţiunilor; - cuponul; - preţul de emisiune; - rambursarea. 

Etapa V: Memorandumul de emisiune: publicarea unui înscris cu rol în informare 
şi promovarea emisiunii în faţa investitorilor; 

Etapa VI: Lansarea emisiunii: - testarea pieţei; - lansarea emisiunii; - deschiderea 
pieţei secundare; - înscrierea la bursă a obligaţiunilor emise. 

Etapa VII: Finalizarea emisiunii 
Mai trebuie precizat faptul că dacă emisiunea se realizează cu garantare din partea 

grupului de coordonare (nu este obligatoriu ca acest lucru să se întâmple întotdeauna), 
obligaţiunile rămase nesubscrise în prima fază sunt preluate de către acesta. Emisiunea 
garantată de obligaţiuni este mai sigură şi mai costisitoare. Pe lângă cuponul pe care 
emitentul(beneficiarul) trebuie să-l plătească ulterior investitorilor, costul emisiunii de 
obligaţiuni mai constă şi într-o serie de taxe pe care beneficiarul trebuie să le plătească: taxa 
de management(către banca lider şi grupul de coordonare), taxa de subscriere (către grupul de 
plasament garantat) şi taxa de vânzare (către grupul de plasament). 

- Mecanismul emisiunii de acţiuni printr-o ofertă publică este similar emisiunii de 
obligaţiuni, principalii intermediari implicaţi fiind: grupul lider şi co-managerii care formează 
grupul de coordonare şi / sau garantare a emisiunii internaţionale de acţiuni cu rol în 
administrarea procesului, grupul de plasament garantat, grupul de plasament (vânzare) sau alţi 
intermediari (implicaţi de exemplu în promovarea emisiunii pe pieţele externe sau în facilitare 



  
 
 
  

a procesului de cotare al acţiunilor pe bursele internaţionale, elaborând dosarul în 
conformitate cu reglementările acestora). 

- Emisiunea internaţională de acţiuni prin certificate de depozitare este o formă 
specifică de finanţare prin care se poate accesa mai uşor piaţa europeană. Certificatele de 
depozitare reprezintă titluri negociabile emise de o bancă depozitară în favoarea unor 
beneficiari locali, care atestă un drept de proprietate asupra unui pachet distinct de titluri 
financiare (acţiuni de regulă) emise de o societate dintr-o altă ţară. Acest înscris dă dreptul 
deţinătorului să ceară în orice moment remiterea de acţiuni depuse la o terţă bancă – banca 
custode. În această emisiune indirectă de acţiuni pe o piaţă externă prin intermediul unui 
instrument specific – certificatul de depozitare (DR) sunt implicate două instituţii financiare 
distincte între care există o relaţie de subordonare: banca depozitară şi banca custode. Banca 
depozitară are rolul fundamental în emisiunea de certificate de depozitare, fiind o bancă de 
prim rang aflată de regulă pe piaţa ţintă. Aceasta este o bancă de prim rang care se ocupă cu 
pregătirea şi realizarea emisiunii de certificate de depozitare pe baza unui pachet determinat 
de acţiuni depuse la o bancă custode. Banca depozitară numeşte banca custode care este de 
regulă o bancă corespondentă, acordă consultanţă emitentului de acţiuni şi controlează 
întregul proces de emisiune de certificate de depozitare. Banca custode este în cele mai multe 
dintre cazuri o bancă din ţara emitentului care are rol în păstrarea pachetului de acţiuni ce 
constituie baza emisiunii de certificate de depozitare. Această bancă lucrează pentru banca 
depozitară fiind subordonată acesteia. Pe lângă primirea în custodie a acţiunilor şi remiterea 
acestora la cerea depozitarului, banca custode notifică în permanenţă o serie de informaţii cu 
privire la situaţia financiară a emitentului, politica de dividend a acestuia, modificările 
statutare etc. 

În opinia specialiştilor, această operaţiune prezintă o multitudine de avantaje: 
- 
- 

diversifică formele de investiţii internaţionale; 
este un mod eficient de pătrundere pe pieţele străine de capital şi demobilizare de 

fonduri aparţinând unor investitori străini; 
- 
- 
- 
- 

contribuie la îmbunătăţirea imaginii pe piaţa internaţională emitentului de acţiuni; 
este un mijloc eficient de diversificare a acţionariatului; 
este un mecanism transparent de emisiune internaţională de acţiuni; 
este un mecanism cu lichiditate sporită şi riscuri reduse prin implicarea unei bănci de 

prim rang – banca depozitară care emite în numele şi pe contul său certificatele de depozitare; 
este o operaţiune cu costuri de tranzacţionare mai reduse, certificatele de depozitare - 

fiind mai uşor de plasat decât acţiunile emitentul ui. 
Pe lângă aceste avantaje există şi o serie de dezavantaje sau probleme legate de 

mecanismul de emisiune a certificatelor de depozitare: 
- probleme în mecanismul de decontare între emitentul acţiunilor şi posesorii de 

certificate de depozitare; 
- 
- 
- 

reglementările fiscale în domeniu diferite de la ţară la ţară; 
taxele de custodie relativ ridicate; 
dificultăţi în găsirea unei bănci custode. 

Chiar dacă există aceste dificultăţi, emisiunea de certificate de depozitare rămâne o 
tehnică de emisiune internaţională de acţiuni la concurenţă cu oferta publică, fiind mult mai 
accesibilă companiilor de dimensiuni mai reduse, care se află într-o fază incipientă de 
extindere internaţională. Datorită avantajelor pe care le prezintă, piaţa internaţională a 
certificatelor de depozitare a cunoscut o extindere permanentă. 

4 .3. Tehnici speciale de finanţare pe termen mediu şi lung 
Tehnicile speciale de finanţare oferă mai multă flexibilitate mobilizării şi alocării 

resurselor de capital. De regulă aceste tehnici vizează un orizont mediu şi lung de timp 
şi presupun implicarea unor intermediari specializaţi care preiau o parte din riscurile acestei 



  
 
 
  

finanţări. Cele mai importante tehnici speciale de finanţare sunt: leasingul, factoringul şi 
forfetarea. 

- Leasingul este o metodă de finanţare pe termen mediu şi lung care presupune 
închirierea realizată de societăţi financiare specializate, a unor bunuri de echipament către 
beneficiari care nu dispun de fonduri proprii sau nu pot (sau nu doresc) să recurgă la 
credite bancare pentru cumpărarea acestora. Operaţiunile de leasing pot fi realizate direct prin 
încheierea unui contract între firma producătoare a echipamentului şi beneficiar sau 
indirect prin preluarea funcţiei de creditare de către societăţi de leasing care apar ca 
intermediari. Această operaţiune presupune încheierea a două contracte independente şi 
diferite: unul de cumpărare a bunului de echipament de către societatea de leasing şi unul de 
închiriere a bunului ce face obiectul contractului. Majoritatea companiilor de leasing se 
refinanţează de pe pieţele financiare (de la bănci în principal), chiria percepută incluzând 
dobânzile plătite de aceste societăţi dar şi riscurile pe care şi le asumă societatea de leasing. În 
practică se cunosc o mare varietate tipuri de contracte de leasing: leasing direct (când 
închirierea se realizează direct de producător) şi leasing indirect (cu implicarea unei societăţi 
de leasing), leasing brut (când societatea de leasing suportă şi cheltuielile de întreţinere şi 
reparaţii), leasing net (când compania de leasing nu include în taxă şi cheltuielile de 
întreţinere şi reparaţii), leasing financiar (chiria de leasing este astfel stabilită încât la sfârşitul 
perioadei de închiriere să fie recuperată integral valoarea bunului închiriat), leasing 
experimental (bunurile sunt închiriate în condiţii avantajoase pentru a experimenta produsul 
pe piaţă nouă), lease-back (beneficiarul vinde un bun de echipament unei societăţi de leasing 
şi apoi îl închiriază de la aceasta) etc. 

Două trăsături esenţiale caracterizează leasingul: existenţa celor două contracte ce stau 
la baza operaţii şi posibilitatea triplei opţiuni. Prima se referă la faptul că există un contract de 
vânzare - cumpărare între producător şi societatea de leasing, contract însoţit de un altul, de 
locaţiune, încheiat între societatea de leasing şi beneficiar. Cea de-a doua trăsătură se 
materializează prin cele trei opţiuni pe care le are beneficiarul la sfârşitul perioadei de 
închiriere: prelungirea contractului, abandonarea lui sau cumpărarea bunului la valoarea lui 
reziduală. 

- Forfetarea este o formă din ce în ce mai întâlnită de finanţare pe termen mediu. 
Aceasta presupune achiziţionarea de către o bancă, forfetarul, a unei serii de creanţe provenite 
de pe urma operaţiunilor comerciale. Aceste creanţe sunt deseori avalizate sau garantate 
de banca cumpărătorului. Creanţele sunt vândute cu discount de către vânzător băncii 
forfetare. Banca plăteşte imediat vânzătorului, permiţându-i acestuia să-şi finanţeze producţia 
de bunuri pentru export, şi oferind posibilitatea cumpărătorului să plătească mai târziu. 
Creanţele sunt deţinute de forfetar până la expirarea lor, fără a se apela la vânzătorul în 
favoarea căruia ele au fost destinate iniţial. Absenţa acestui apel este cea care face distincţia 
între forfetarea de creanţe şi scontare, în cazul căreia vânzătorul este deschis pentru a fi apelat 
în caz de neplată. Astfel, forfetarea poate fi definită ca o tehnică de finanţare pe termen 
mediu prin care forfetarul nu poate acţiona în regres pentru a face vânzătorul răspunzător, în 
caz de neplată din partea cumpărătorului. Văzută iniţial ca împrumut la care se apelează în 
ultimă instanţă, forfetarea a cunoscut o popularitate din ce în ce mai mare, răspândindu-se din 
Elveţia şi Germania, unde a apărut, până la Londra, iar mai târziu în Scandinavia şi restul 
Europei, iar în cele din urmă în SUA. Cea mai mare piaţă de forfetare este în prezent piaţa 
londoneză. 

Diferenţa dintre forfetare şi scontare constă în: în cazul forfetării banca preia şi riscul 
de neplată (la scontare beneficiarul rămâne solidar faţă de banca de scont pentru neplata 
efectelor scontate), forfetarea se realizează de către instituţii specializate (scontarea se face de 
către băncile comerciale), costul forfetării este mai mare (riscurile preluate de instituţia 
forfetară sunt mai mari), scadenţa în cazul forfetării este mai mare, refinanţarea instituţiilor 
forfetare seface direct de pe piaţa financiară internaţională (şi nu de la banca Centrală sau de 
pe piaţa monetară locală cum fac băncile de scont). 



  
 
 
  

- Factoringul este o tehnică de finanţare pusă iniţial în practică în ţările anglo- 
saxone,utilizată pentru a asigura finanţarea creanţelor interne. Mecanismul factoringului este 
relativ simplu. Vânzătorul cedează, contra plăţii, totalitatea creanţelor sale de pe urma 
operaţiunilor comerciale, unui factor ( o bancă sau, mai general, o instituţie financiară 
specializată). Factorul acoperă aceste creanţe, preia asupra sa riscul de neplată şi plăteşte 
echivalentul creanţelor. Creanţele privesc vânzări ale căror termen de plată nu depăşeşte 180 
de zile. Factoringul există în prezent în două variante: factoring cu plată în avans şi factoring 
cu plată la scadenţă. În primul caz, factorul creditează pe aderent urmând să încaseze ulterior 
creanţele acestuia în timp ce în a doua variantă factorul va plăti creanţele aderentului în 
momentul exigibilităţii acestora. 

Pe lângă cele două forme deja consacrate mai există şi “undisclosed factoring” sau 
“money without borrowing”, constând în încheierea concomitentă a două contracte, unul de 
vânzare-cumpărare şi unul de comision, ambele încheiate între factor şi furnizor, în temeiul 
cărora factorul cumpără marfa furnizorului pe care îl numeşte în acelaşi timp reprezentant al 
său şi îl însărcinează s-o vândă cumpărătorului efectiv şi să încaseze preţul aferent tranzacţiei 
realizate. Această modalitate de finanţare se concretizează printr-un contract de factoring 
încheiat între vânzător şi factor, cu o durată care de obicei este de un an,putând fi reînnoit prin 
acceptare tacită. Factoringul este foarte bine adaptat întreprinderilor care exportă bunuri de 
larg consum sau echipamente uşoare şi care au numeroşi clienţi. Prin recurgerea la această tehnică de finanţare, vânzătorul beneficiază de patru 
avantaje: se simplifică gestiunea trezoreriei a aderentului (beneficiar), aderentul nu mai este 
expus riscului de neplată, factoringul suprimă problemele create de gestiunea administrativă şi 
contabilă a creanţelor şi factoringul îi ameliorează bilanţul contabil prin reducerea creanţelor. 
Aceste avantaje sunt însă însoţite şi de unele dezavantaje. Costul factoringului este relativ 
ridicat şi conţine două elemente: un comision de factoring, ad valorem, calculat pe totalul 
creanţelor transferate, reprezentând între 0.5 şi 2.5%, şi un comision de finanţare 
calculat prorata-temporis, în funcţie de ratele dobânzii. În cazul factoringului cu plată la 
scadenţă se percepe doar comision de factoring, în cazul factoringului cu plată în avans se 
percep ambele tipuri de comisioane. Comisionul de factoring variază în funcţie de cifra de 
afaceri, de numărul şi de calitatea clienţilor, de volumul facturilor şi de riscul politic al ţării 
cumpărătorului. Acesta reprezintă remunerarea serviciilor de gestiune contabilă, de garanţie şi 
de recuperare a creanţelor. Comisionul de finanţare aferent creditului acordat de factor 
aderentului până la scadenţa creanţelor sale corespunde dobânzilor debitorilor pe plăţile 
anticipate. Acestor costuri monetare li se adaugă un risc indirect, de natură comercială. Pe 
parcursul procesului de recuperare a creanţelor, şi în cazul întârzierii de plată din partea 
cumpărătorului, factorul este uneori mai brutal sau mai puţin diplomat decât aderentul însuşi. 
Aceasta poate avea drept consecinţă pierderea unor clienţi. Diferenţa dintre factoring şi 
forfetare (ambele credite bazate pe cesiune de creanţă) constă în faptul că în cazul 
factoringului sunt cesionate documente comerciale (facturi, contracte) în timp ce în cazul 
forfetării sunt cedate mai mult documente financiare (cambii, acreditive, incasoo 
documentare). În plus, factoringul presupune o relaţie pe o perioadă mai îndelungată între 
factor şi beneficiar decât forfetarea şi instituţia de facrtoring oferă mai multe servicii 
financiare decât oferă instituţia de forfetare (consultanţă,gestionarea contului clienţi, a 
trezoreriei, expertiză financiar-contabilă). 

Contractul de factoring se caracterizează şi prin faptul ca, alături de operaţia de credit, 
factorul furnizează aderenţilor săi o gamă largă de servicii ca, de pildă, o selecţionare a 
clienţilor (cumpărători sau beneficiari ai serviciilor furnizate), punerea la dispoziţia 
aderenţilor a unor metode moderne de gestiune şi contabilitate, efectuarea unor studii de piaţă, 
procurarea de informaţii comerciale,servicii juridice, etc. În acelaşi timp, specialiştii societăţii 
de factoring pot participa efectiv în procesul de negociere a contractelor astfel încât aderentul 
poate prezenta partenerilor externi o ofertă mai competitivă, ceea ce se traduce prin asigurarea 
finanţării imediate a tranzacţiei. 



  
 
 
  

5. OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE APĂRUTE ÎN CONTEXTUL INTEGRĂRII 
EUROPENE 

5 .1. Instrumente financiare ale Uniunii Europene 
Fondurile structurale ale UE sunt fonduri gestionate de către Comisia Europeană 

(CE) care au ca destinaţie finanţarea măsurilor de ajutor structural la nivelul UE. Fondurile 
nerambursabile sunt ajutoare financiare care se acordă fără a mai fi restituite, iar fondurile 
europene nerambursabile sunt acele instrumente financiare create de Uniunea Europeană cu 
scopul de a dezvolta anumite domenii şi de a sprijini ţările membre la atingerea anumitor 
standarde de dezvoltare, atât economice, cât şi sociale sau culturale. 

Uniunea Europeană reprezintă o entitate politică, socială şi economică compus ă din 
2 7 ţări. Statele Membre au decis, pe parcursul unui proces de extindere ce a durat 
aproximativ 50 de ani, să construiască o zonă de stabilitate, democraţie şi de dezvoltare 
durabilă, menţinând diversitatea culturală, toleranţa şi libertăţile individuale. În 
perioada 2007- 2013, Uniunea Europeană urmăreşte realizarea următoarelor obiective pentru 
reducerea diferenţelor d intre statele membre: 

1 . Obiectivul Convergenţă care promovează dezvoltarea şi ajustările structurale ale 
regiunilor care înregistrează întârzieri în dezvoltare; 

. Obiectivul Competitivitate regională şi ocuparea forţei de muncă care sprijină 
regiunile care nu sunt eligibile pentru obiectivul Convergenţă. 

. Obiectivul Cooperare teritorială europeană care sprijină regiuni şi zone 
transnaţionale. 

Pentru realiza rea acestor trei obiective, o treime din bugetul Uniunii Europene va fi 

2 
3 

alocat politicii de coeziune, care va fi finanţată prin trei instrumente financiare, fiecare 
instrument acoperind un domeniu tematic bine definit. Cele trei instrumente financiare sunt: 

- Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) – finanţează în principal 
infrastructura, investiţiile generatoare de locuri de muncă, proiectele de dezvoltare locală şi 
ajutoarele pentru întreprinderile mici şi mijlocii; 

- Fondul Social European (FSE) – este principalul instrument al politicii sociale a 
Uniunii Europene; 

- Fondul de Coeziune (FC) – sprijină finanţarea proiectelor majore de infrastructură 
în domeniul mediului şi al transporturilor. Spre deosebire de Fondurile Structurale prezentate 
mai sus, Fondul de Coeziune nu co-finanţează programe, ci oferă finanţare directă pentru 
proiecte. 

În plus faţă de alte state membre, în perioada 2007 -2013 România a beneficiat şi de 
Fondul Agricol european pentru Dezvoltare Rurală şi Fondul European pentru Pescuit, 
fiecare având alocat un buget de aproximativ 12 miliarde euro. 

5 .2. Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 
Este principalul instrument al politicii regionale UE. Rata maximă de finanţare prin 

FEDR este de 85% , iar acţiunile finanţate prin acest fond sunt: 
- Cercetare şi dezvoltare tehnologică, inovare, antreprenoriat, inclusiv întărirea 

capacităţilor de cercetare şi dezvoltare tehnologică şi integrarea acestora în Zona Europeană 
de cercetare, inclusiv infrastructură, ajutor pentru CDI în special în domeniul IMM-urilor şi al 
transferului tehnologic; 

- Societate a informaţională, inclusiv dezvolta rea infrastructurii de comunicaţii 
electronice, îmbunătăţirea accesului şi dezvoltarea serviciilor publice on-line; sprijin pentru 
IMM-uri pentru adoptarea şi utilizarea eficientă a tehnologiilor informaţionale şi 
comunicaţionale sau pentru exploatarea noilor idei; 



  
 
 
  

- Dezvoltarea iniţiativelor locale şi ajutor pentru crearea de ser vicii pentru creare a 
de noi locuri de muncă, atunci când asemenea acţiuni nu sunt acoperite de FSE ; 

Activităţi turistice, inclusiv promova rea valorilor naturale ca potenţial pentru - 
dezvolta rea unui turism durabil, protecţia patrimoniului natural în sprijinul dezvoltării socio- 
economice, sprijin pentru îmbunătăţirea serviciilor turistice prin servicii de înaltă calitate şi 
încurajarea turismului durabil; 

- Prevenirea riscurilor, inclusiv dezvoltarea şi implementarea planurilor pentru 
prevenirea şi lupta cu riscurile naturale şi tehnologice; 

Mediu, inclusiv investiţii legate de furnizarea de apă şi managementul deşeurilor, - 
tratamentul apelor reziduale, calitatea aerului, prevenirea, controlul şi lupta împotriva secetei, 
prevenţia şi controlul integrat al poluării, reabilitarea mediului fizic, refacerea locurilor conta 
minate şi a terenurilor părăsite, promovarea biodiversităţii şi protecţia naturii; 

- Investiţii în cultură, inclusiv protecţia, promovarea şi prezervarea moştenirii 
culturale, dezvoltarea infrastructurii cultura le în sprijinul dezvoltării socio-economice, 
turism durabil şi îmbunătăţirea atractivităţii regionale; 

- Investiţii în transport, inclusiv îmbunătăţirea reţele lor transeuropene şi a legăturilor 
cu reţelele TEN-T, obţinerea unui transport modal mai balansat, promovarea sistemelor inter- 
modale şi reducerea impactului asupra mediu lui; 

- Investiţii în energie, inclusiv îmbunătăţirea reţelelor transeuropene care contribuie la 
îmbunătăţirea securităţii furnizării, integrarea aspectelor legate de mediu, îmbunătăţirea 
eficienţei energetice şi dezvoltarea surselor de energie regenerabile; 

- Investiţii în educaţie, inclusiv training vocaţional, care contribuie la creşterea 
atractivităţii şi calităţii vieţii; 

- Investiţii în infrastructura de sănătate şi socială, care vor contribui la dezvolta rea 
regională şi locală şi la creşterea calităţii vieţii. 

Din sfera activităţilor eligibile nu vor face parte plata TVA, dobânzile la credite, 
achiziţionarea de terenuri într-un cuantum mai mare de 10% din cheltuiala totală eligibilă 
pentru activitatea respectivă şi construcţiile de locuinţe. 

5 .3. Fondul Social European (FSE) 
Contribuie la implementarea Strategiei Europene pentru angajarea forţei de muncă. 

FSE promovează îmbunătăţirea oportunităţilor de angajare a forţei de muncă pentru şomeri 
şi grupuri dezavantajate prin creşterea mobilităţii lor, facilitarea adaptării lor la schimbările 
industriale, prin măsuri de instruire şi sisteme de ajutor pentru recrutare. Acţiunile eligibile a 
le FSE sunt următoarele: 

- Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor, a între prinderilor şi antreprenorilor prin 
promovarea: 

a. Învăţării pe tot parcursul vieţii şi creşterea investiţiilor în resursele umane pentru 
întreprinderi, în special a IMM -urilor; 

b. Elaborarea şi diseminarea unor forme de organizare a muncii mai productive şi 
inovative, inclusiv condiţii mai bune şi mai sigure la locul de muncă, identificarea 
necesităţilor de formare şi dezvoltarea unor servicii de sprijin şi formare, precum şi de plasare 
a lucrătorilor în cazul companiilor şi a sectoarelor care se restructurează; 

- Îmbunătăţirea accesului la angajare şi incluziune sustenabil ă pe pi aţa muncii a 
persoanelor inactive , prevenirea şomajului, în special a ce lui pe termen lung şi în rândul 
tinerilor, încurajarea îmbătrânirii active şi prelungirea duratei de activitate ; 

- Întărirea incluziunii sociale a categoriilor dezavantajate în vederea integrării 
durabile a acestora pe piaţa muncii şi combaterea tuturor forme lor de discriminare pe piaţa 
muncii. 

Din sfera activităţilor eligibile nu fac parte plata TVA-ului, dobânzile la credite, 
achiziţionarea de infrastructură, bunuri mobile depreciabile , bunuri imobile şi terenuri. 



  
 
 
  

5 .4. Fondul de Coeziune (FC ) 
FC sprijină proiecte în domeniul mediu lui şi infrastructurilor de transport (reţele 

trans-europene) în satele membre mai puţin prospere, a căror PIB pe locuitor este sub 90% din 
media comunitară şi care au introdus un „program de convergenţă”. Spre deosebire de 
Fondurile Structurale prezentate mai sus, FC nu co-finanţează programe, ci furnizează 
finanţare directă pentru proiecte individuale, care sunt clar identificate de la început. Decizia 
de a finanţa un proiect este luata de Comisie, în acord cu Statul Membru beneficiar, în timp ce 
proiecte le sunt administrate de autorităţi naţionale şi supervizate de un Comitet de 
Monitorizare. Rata maximă de finanţare prin Fondul de Coeziune este de 85% din cheltuia la 
publică pe proiect. Domeniile de intervenţie ale FC sunt: 

- 
- 
- 

reţele le trans-europene de transport; 
proiecte majore de infrastructură de mediu; 
domenii care se pot dezvolta durabil şi care prezintă beneficii evidente în ceea ce 

priveşte protecţia mediu lui (eficienţă energetică şi energie regenerabilă, sisteme de transport 
în afara coridoarelor europene, căi ferate, transport fluvial şi maritim, sisteme de transport 
inter-modal şi interoperabilitatea acestor sisteme, transport urban şi transport public 
ecologic). 

Din sfera activităţilor eligibile nu vor face parte dobânzile la credite, achiziţionarea de 
terenuri într-un cuantum mai mare de 10% din cheltuiala totală eligibilă pentru activitatea 
respectivă, construcţii de locuinţe, dezactivarea staţiilor de energie nucleara , TVA-ul 
recuperabil. 

5 .5. Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (FEADR) 
Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală este acţiunea 

complementară destinată politicii agricole comune a Uniunii Europene. FEADR a fost 
înfiinţat în 1958 şi finanţează măsuri de dezvoltare rurală şi ajutorare pentru fermieri, în 
special în regiunile cu întârzieri în dezvoltare. Acţiunile care vor fi finanţate prin FEADR 
sunt [2] : 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

investiţii în holdinguri agricole; 
sprijin de început pentru tineri fermieri; 
instruire profesională; 
sprijin pentru scheme de pensionare anticipat ă; 
alocaţii compensatorii pentru zone dezavantajate; 
măsuri de agro-mediu; 
procesarea şi marketingul produselor agricole; 
dezvoltarea şi promovarea pădurilor; 
măsuri pentru adaptarea şi dezvoltarea zonelor rurale. 

Fondul European pentru Pescuit (FEP) este acţiunea financiară complementară 
destinată politicii comunitare din domeniul pescuitului, care sprijină măsuri pentru creşterea 
competitivităţii sectorului piscicol, în condiţiile asigurării unui echilibru durabil între resurse 
şi capacitatea de exploatare. 

Acţiunile care vor fi finanţate prin FEP sunt: 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

ajustări ale efortului în sectorul pescuitului; 
modernizarea flotei; 
dezvoltarea de ferme de pescuit; 
protecţia zonelor maritime; 
facilităţi în porturile de pescuit; 
procesarea şi marketingul produselor de peşte; 
promovarea produselor. 



  
 
 
  

6 . STRATEGII INVESTIŢIONALE NAŢIONALE ŞI INSTRUMENTELE DE 
FINANŢARE COMUNITARĂ 

6 .1. Planurile naţionale de dezvoltare 
La începutul fiecărei perioade de programare (cadru financiar pentru 7 ani), UE 

decide asupra bugetului alocat Fondurilor Structurale şi defineşte regulile de bază care se 
aplică la utilizarea acestora. 

Fondurile structurale sunt distribuite pe ţări şi pe obiective de intervenţie. Zonele ca 
re pot beneficia de finanţare sunt definite de Comisia Europeană în acord cu statul membru 
implicat. 

Cele trei priorităţi ale Orientărilor Strategice Comunitare, în conformitate cu Liniile 
Strategice Integrate ale UE pentru Creştere şi Ocupare, sunt: 

- Europa – un loc mai atractiv pentru investiţii şi muncă (infrastructură de transport; 
rezolvarea problemei economiilor energo-intensive; menţinerea unui mediu de lucru sănătos); 

îmbunătăţirea cunoaşterii şi inovării pentru creştere (creşterea investiţiilor în - 
cercetare-dezvoltare, facilitarea inovării şi antreprenoriatului, promovarea societăţii 
informaţionale pentru toţi; creşterea accesului la finanţare); 

- locuri de muncă mai multe şi mai bune (atragerea şi reţinerea unui număr mai mare 
de persoane pe piaţa muncii şi moderniza rea sistemelor de protecţie socială, îmbunătăţirea 
adaptabilităţii angajaţilor şi întreprinderilor şi flexibilitatea pieţei muncii). 

Comisia propune orientări tematice comune. Ca urmare a acestor decizii UE, fiecare 
stat membru – cu implicarea actorilor economici şi sociali relevanţi – identifica zonele 
sale cele mai puţin favorizate şi/sau grupuri sociale vulnerabile. Statul membru elaborează 
strategiile şi propunerile sale de dezvoltare cuprinzându-le într-un Plan Naţional de 
Dezvoltare (PND). 

Odată ce este finalizat PND, statul membru îl trimite Comisiei Europene. Statul 
membru şi Comisia Europeană dezbat conţinutului PND şi definesc cea mai adecvată 
împărţire a fondurilor naţionale şi comunitare, pentru a fi utilizate la implementarea lui. Când 
ambele părţi au ajuns la un acord, Comisia Europeană adoptă planul (sau Cadrul de Sprijin 
Comunitar – CSC) şi Programe Operaţionale – PO. 

După pregătirea CSC şi PO, ele sunt incluse într-un singur document înaintat spre 
aprobare Comisiei Europene, iar documentul aprobat este numit Documentul Unic de 
Programare. 

Autorităţile naţionale sau regionale trasează şi aprobă detaliile operaţionale a le 
acestor programe în documente numite Program Complementar (PC). Fiecare Program 
Operaţional este detaliat într-un PC. PC detaliază modalităţile prin care vor fi 
implementate strategiile şi priorităţile PO. Totodată, în vederea asigurării unei implementări 
adecvate a priorităţilor şi măsurilor adoptate, PC propune indicatori de monitorizare a 
domeniilor de intervenţie respective. După aprobarea PC, programele devin operaţionale şi 
autorităţile naţionale/regionale pot lansa programul şi începe implementarea conform 
procedurilor de operare stabilite (licitaţii de achiziţii, licitaţii de proiecte etc.). 

Autorităţile de management derulează selecţia proiectelor, conform obiectivelor 
programului şi criteriilor identificate în PC. Autorităţile de management informează 
participanţii la licitaţie asupra rezultatelor selecţiilor. 

Organizaţiile selectate îşi pot implementa proiectele, care trebuie încheiate înainte de 
termenul limită stabilit în program, iar programarea în timp a decontărilor ajutorului 
comunitar este fixat ă de la început. 

În mod regulat, autorităţile competente monitorizează progresul programului, 
informează Comisia asupra progresului şi furnizează dovezi ale cheltuielilor (adică dovada 
că banii au fost folosiţi în cel mai bun mod posibil). 



  
 
 
  

Comisia monitorizează sistemele de audit implementate de autorităţile de 
management şi virează gradual tranşele rămase din Fondurile Structurale. În plus, Comisia 
analizează evoluţia indicatorilor de monitorizare, examinează studiile de evaluare, 
promovează schimbări tematice şi informează autorităţile competente asupra noilor priorităţi 
UE care afectează dezvoltarea regională. 

Documentul de planificare strategică şi programare financiară multianuală, elaborat 
într-un larg cadru partenerial, ce orientează şi stimulează dezvoltarea economică şi socială a 
ţării în concordanţă cu principiile Politicii de Coeziune a Uniunii Europene, PND 2007-2013 
este primul plan de dezvoltare care fundamentează accesul României la Instrumentele 
Structurale ale UE după aderarea României la UE. În plan intern, PND 2007- 2013 este 
principalul instrument care asigură fundamentarea generală a direcţiilor de alocare a 
fondurilor publice pentru investiţii cu impact semnificativ asupra dezvoltării economice şi 
sociale, din surse interne (buget de stat, bugete locale, etc.) sau externe (instrumentele 
structurale), integrate din punct de vedere sectorial şi regional, pe baza: 

- 
- 
- 

strategiilor naţionale sectoriale de dezvoltare; 
strategiei naţionale de dezvoltare regională; 
orientărilor strategice la nivel european. 

Coordonatorul procesului de elaborare şi implementare a PND 2007-2013 este 
Ministerul Finanţelor Publice prin Autoritatea de Management pentru Cadrul de Sprijin 
Comunitar. Structurile partenere în acest proces sunt: 

1 . La nivel naţional 
- 
- 

Comitetul Inter-instituţional pentru elaborarea Planului Naţional de Dezvoltare (CIP) 
Grupuri de lucru tematice; 

2 . La ni vel regional 
- 
- 

Comitetul regional pentru elaborarea Planului de Dezvoltare Regională (CRP); 
Grupuri de lucru tematice la nivel judeţean şi regional. 

PND 2007-2013 are trei obiective specifice: 
1. Creşterea competitivităţii pe termen lung a economiei româneşti; 
2. Dezvoltarea la standarde europene a infrastructurii de bază; 
3. Perfecţionarea şi utilizarea mai eficientă a capitalului uman autohton. 
În vederea atingerii obiectivului global şi a obiectivelor specifice şi pornind de la 

aspectele identificate în etapa de analiză socio-economică, au fost formulate şase priorităţi 
naţionale de dezvoltare : 

1 
2 
3 
4 

. Creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere; 

. Dezvoltarea şi moderniza rea infrastructurii de transport; 

. Protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului; 

. Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupării şi incluziunii sociale şi 
întărirea capacităţii administrative; 

5 
6 
. Dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în sectorul agricol; 
. Diminuarea disparităţilor de dezvoltare între regiunile ţării. 

Stabilirea unui număr limitat de priorităţi este de natură să asigure concentrarea 
resurselor disponibile pe realiza rea acelor obiective şi măsuri cu impact maxim asupra 
reducerii decalaje lor faţă de Uniunea Europeană şi a disparităţilor interne. Trebuie precizat, 
însă, că în interiorul acestor priorităţi sunt abordate numeroase domenii/sectoare de 
intervenţie specifice, cu m ar fi educaţia, sănătatea, energia, sectorul comunicaţii şi IT, 
prevenirea riscurilor naturale etc. 

Pe baza domeniilor acoperite de priorităţile enumerate, autorităţile române şi Comisia 
Europeană au stabilit, în cadrul negocierilor, viitoarele Programe Operaţionale prin 
intermediul cărora se vor gestiona Fondurile Structurale şi de Coeziune. 



  
  

6 .2. Strategii naţionale sectoriale de dezvoltare 2014-202025 

2 5 http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/2014-2020/reuniuni-ciap/3_14.03.2013/7.% 
0Lista%20strategiilor.pdf 2 



  
  



  
  



  
  



  
  

6 .3. Strategia naţională de dezvoltare regională 2014-2020 
Până în prezent, în România s-au elaborat Planuri de Dezvoltare Regională, pentru 

perioadele 2000-2004, 2004-2006 şi 2007-2013. Experienţa procesului de planificare s-a 
îmbogăţit la nivelul regiunilor din România, fiind puse în practică o varietate de mecanisme 
de parteneriat. În comparaţie cu generaţia anterioară de planuri de dezvoltare regională, 
abordarea de formulare a noilor planuri presupune o adaptare către o nouă generaţie de 
politici integrate de dezvoltare. Acestea vor fundamenta atât structurarea programelor 
operaţionale cu fonduri europene cât şi programele cu finanţare naţională de la nivel central şi 
local. Această nouă abordare presupune nu doar o reformulare a obiectivelor şi 
instrumentelor, ci şi a structurii şi cadrului de implementare a lanurilor de dezvoltare 
regionale prin coordonarea acţiunilor politicilor sectoriale de dezvoltare. 

Metodologia26 privind planificarea dezvoltării regionale 2014-2020 îşi propune să 
dezvolte un set minimal de elemente cu privire la conţinutul cadru şi procesul de elaborare şi 
aprobare a acestor documente programatice, acordând în acelaşi timp o atenţie deosebită 
elementelor exerciţiilor anterioare de planificare. Scopul este acela de a oferi un cadru 
standardizat de elaborare a Planurilor de Dezvoltare Regională care să răspundă provocărilor 
specifice ale perioadei 2014-2020 şi care să fundamenteze elaborarea documentelor de 
programare pentru perioada 2014-2020, precum şi să constituie instrumente eficiente de 
implementare a politicii pentru dezvoltare regionale post-2014. 

În vederea asigurării unei uniformizări şi coerenţe a procesului de elaborare a 
planurilor de dezvoltare regională la nivel regional, metodologia propune o abordare 
standardizată a exerciţiului de planificare a dezvoltării regionale, aplicabilă tuturor regiunilor 
de dezvoltare ale României. Această abordare standard se referă la aplicarea în mod unitar, în 
fiecare regiune de dezvoltare, de la primele etape ale planificării şi pe tot parcursul procesului, 
a unor metode de cercetare comune (analiza unor indicatori standard socio-economici etc.), a 
unei structuri standardizate a documentelor de planificare şi a unor elemente cheie privind 
dezvoltarea în parteneriat a documentelor de planificare regională. 

Metodologia va furniza o bază unitară pentru toate regiunile de dezvoltare ale 
României în procesul de elaborare a Planurilor de Dezvoltare Regională pentru perioada 014- 
2 020, precum şi pentru implementarea şi monitorizarea acestor documente. Totodată, în 
cadrul acestei abordări metodologice standard a realizării PDR-urilor, se aplică criterii minime 
şi în ceea ce priveşte aspectele de elaborare participativă a planificării dezvoltării regionale, 
inclusiv la nivelul procesului de consultare. Această abordare unitară va permite compararea 
datelor şi a rezultatelor şi va crea premisele complementarităţii între acţiunile implementate la 
nivel regional, precum şi crearea de sinergii. 

De asemenea, va conduce la un bun management al întregului proces, ceea ce va 
determina, în ultimă instanţă, implementarea cu succes a politicii de dezvoltare regională. 
Principiul de bază propus este acela de a combina rigoarea impusă prin standardizarea 
anumitor aspecte ale procesului de planificare în paralel cu flexibilitatea oferită regiunilor în 
elaborarea documentelor de programare regională. Atâta timp cât se respectă aceste criterii 
minime, fiecare regiune va avea libertatea de a-şi organiza celelalte aspecte ale exerciţiului de 
planificare în mod adecvat, în funcţie de circumstanţele specifice. 

Procesul de planificare a dezvoltării la nivel regional oferă o bază strategică esenţială 
pentru includerea măsurilor şi a proiectelor implementate la nivel regional în viitoarele 
programe de finanţare, indiferent de sursele de finanţare ale acestor programe. Într-o ţară 
precum România, Planurile de Dezvoltare Regională, elaborate ca urmare a consultării în 
cadrul unor parteneriate regionale incluzive şi reprezentative, precum şi cu autorităţile 
naţionale, legitimează aceste opţiuni strategice – chiar dacă nu există un nivel administrativ 
regional. Cu cât procesul de consultare este mai intens, cu atât sunt mai relevante măsurile şi 
proiectele propuse de regiuni, dar, în acelaşi timp, cresc şi şansele de a atinge obiectivele de 
2 6 http://www.adrvest.ro/attach_files/Metodologie%20PDR.pdf 



  
 
 
  

dezvoltare identificate, prin asumarea lor de către toţi actorii implicaţi. Planurile de 
Dezvoltare Regională vor trebui să reflecte politicile de dezvoltare economice, sociale etc. 
relevante la nivel naţional în raport cu nevoile regionale şi să ia în considerare, acele politici 
relevante pentru nivelul regional, indiferent de autoritatea publică care le gestionează. 

În elaborarea planurilor de Dezvoltare Regională o atenţie deosebită ar trebui acordată 
politicii de coeziune a Uniunii Europene, o sursa importantă de finanţare a investiţiilor şi 
priorităţilor de dezvoltare a regiunilor. Fiecare plan trebuie, de asemenea, să reflecte şi să ia în 
considerare direcţiile strategice de politică relevante la nivel regional ale instituţiilor/ 
autorităţilor care pot finanţa investiţii de dezvoltare aferente regiunii respective. În contextul 
viitorului exerciţiu financiar 2014-2020, avându-se în vedere provocările existente la nivelul 
regiunilor ce determină creşterea disparităţilor intra şi inter-regionale, în cadrul procesului de 
planificare strategică este nevoie de abordare integrată şi sustenabilă, care să cuprindă şi să 
includă instrumente corelate, capabile să faciliteze implementarea obiectivelor stabilite. În 
acest context, este nevoie de coordonarea activităţilor, de cooperarea tuturor actorilor relevanţi 
în vederea coagulării forturilor pentru dezvoltarea sustenabilă a regiunilor şi evitarea 
paralelismului între diverse strategii de dezvoltare, politici, programe şi proiecte dezvoltate de 
diferite unităţi ale administraţiei centrale. Mai mult, vând în vedere accentuarea gradului de 
competitivitate între regiunile europene în atragerea şi menţinerea e investiţii, în atragerea de 
investitori şi forţă de muncă calificată, în contextul eforturilor depuse de a depăşi criza 
economică, este nevoie de o abordare strategică care să asigure eficienţă, limitarea 
cheltuielilor şi maximizarea impactului şi efectelor. 

Contextul naţional Cadrul Strategic Naţional de Dezvoltare al României pentru perioada 2014-2020 va fi 
similar celui urmat pentru elaborarea Planului Naţional de Dezvoltare 2007-2013. Procesele 
de elaborare a Cadrului Strategic Naţional de Dezvoltare şi al planurilor de dezvoltare 
regională trebuie să fie strâns corelate, întrucât acest document va reflecta şi Strategia 
Naţională pentru Dezvoltare Regională. Pentru perioada 2007–2013, obiectivul PND privind 
„ reducerea cât mai rapidă a disparităţilor de dezvoltare socio-economică între România şi 
statele membre ale Uniunii Europene” a fost implementat prin intermediul măsurilor şi 
acţiunilor avute în vedere în cadrul celor şase priorităţi naţionale de dezvoltare: 

1 
2 
3 
4 

. Creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere 

. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport 

. Protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului 

. Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupării şi incluziunii sociale şi întărirea 
capacităţii administrative 

5 
6 
. Dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în sectorul agricol 
. Diminuarea disparităţilor de dezvoltare între regiunile ţării 

6 .4. Orientări strategice la nivel european Strategia Europa 2020 a UE stă la baza tuturor politicilor de dezvoltare relevante la 
nivelul Uniunii Europene pentru perioada 2014-2020. Europa 2020 are ca obiectiv 
dezvoltarea unei economii inteligente, durabile şi favorabile incluziunii la nivelul UE, prin 
stabilirea de priorităţi care să încurajeze statele membre să atingă niveluri ridicare de ocupare 
a forţei de muncă, productivitate şi coeziune economică şi socială. Pentru a atinge aceste ţinte, 
UE a stabilit cinci obiective ambiţioase, referitoare la: - ocuparea forţei de muncă; - cercetare, 
dezvoltare şi inovare; - schimbările climatice şi energie; - educaţie; - sărăcie şi excluziune 
socială. 

Pentru fiecare dintre aceste obiective, statele membre şi-au stabilit propriile ţinte la 
nivel naţional şi au definit direcţiile şi măsurile strategice necesare pentru atingerea acestora. 
Cea mai mare parte a asistenţei financiare relevante din partea UE pentru Strategia Europa 
2 020 va fi pusă la dispoziţie în cadrul Politicii de Coeziune a UE, prin Instrumentele 
Structurale. Întrucât legislaţia aplicabilă acestor instrumente pentru perioada 2014 -2020 nu 



  
 
 
  

va fi definitivată foarte curând, vor exista o serie de modificări faţă de perioada actuală, după 
cum urmează: 

a) includerea fondurilor UE pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, alături de FEDR, FSE 
şi FC în „Contractul/acordul de Parteneriat”, care va stabili cadrul strategic naţional pentru 
programarea fondurilor UE; 

b) concentrarea pe 11 obiective tematice după cum urmează: 1- cercetare şi inovare; 2 
- tehnologiile informaţiei şi comunicării (TIC); 3 - competitivitatea întreprinderilor mici şi 
mijlocii (IMM-uri); 4 - trecerea la o economie cu emisii scăzute de carbon; 5 - adaptarea la 
schimbările climatice şi prevenirea şi gestionării riscului; 6 - protecţia mediului şi utilizarea 
eficientă a resurselor; 7 - promovarea sistemelor de transport durabile şi eliminarea blocajelor 
din cadrul infrastructurilor reţelelor majore; 8 - ocupare şi facilitarea mobilităţii forţei de 
muncă; 9 - incluziune socială şi combaterea sărăciei; 10 - educaţie, dezvoltarea de competenţe 
şi învăţarea pe tot parcursul vieţii; 11 - consolidarea capacităţii instituţionale şi o administraţie 
publică eficientă; 

c) oportunităţi mai mari pentru abordări teritoriale ale procesului de programare; 
d) posibilităţi de dezvoltare a unor Programe Operaţionale (PO) multi-fond 

FEDR/FSE; 
e) o concentrare mai mare pe monitorizarea rezultatelor – inclusiv monitorizarea la 

nivelul teritorial relevant; 
f) posibila impunere de către Comisia Europeană a nor condiţionalităţi macro- 

economice şi sectoriale statelor membre – ex-ante şi/sau ex-post; 
g) alocări financiare suplimentare acordate statelor membre şi/sau regiunilor cu 

rezultate deosebite în implementare şi/sau celor care obţin rezultate ce contribuie la atingerea 
ţintelor legate de strategia Europa 2020. 

Luarea în considerare a dimensiunii teritoriale va spori importanţa Planurilor de 
Dezvoltare Regională în perioada 2014-2020. S-ar putea considera oportună coordonarea 
investiţiilor în jurul unor zone de dezvoltare identificate la nivel regional cum ar fi diferitele 
categorii de „poli” sau centre urbane finanţate prin actualul Program Operaţional Regional, 
oraşele mono-industriale sau zonele periferice. Propunerile Comisiei în acest domeniu includ 
în acest moment: 

a) dezvoltare urbană durabilă – un procent de minim 5% din resursele FEDR alocate 
fiecărui stat membru se va concentra pe dezvoltarea de strategii care să răspundă provocărilor 
economice, de mediu, de context şi sociale axate pe anumite oraşe şi localităţi; 

b) investiţii teritoriale integrate – care să utilizeze resursele de la mai multe Axe 
Prioritare şi/sau mai multe PO în vederea dezvoltării urbane durabile (aşa cum este prezentată 
mai sus) şi dezvoltarea de strategii integrate care să aibă ca obiectiv alte zone definite – 
managementul fiind delegat unui Organism Intermediar; 

c) dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii – abordare „de jos în 
sus” în zone geografice limitate, cu Grupuri Locale de Acţiune similare iniţiativelor LEADER 
/ URBAN. 

Totodată, pot fi luate în considerare documente europene în care unt evidenţiate 
trenduri teritoriale privind dezvoltarea, respectiv: 

a) Agenda Teritorială a Uniunii Europene 2020, document care revizuieşte Agenda 
Teritorială de la Leipzig (2007) în vederea transpunerii în plan teritorial a revederilor 
Strategiei UE 2020; 

b) Carta de la Leipzig pentru oraşe europene durabile, document asumat de România 
în 2007 care propune o abordare integrată în planificarea urbană; 

c) Carta Verde a Coeziunii Teritoriale, document lansat de către Comisia Europeană în 
2 008, care propune cooperarea, conectarea şi concentrarea ca acţiuni necesare în vederea 
depăşirii barierelor date de diviziunea administrativă, de distanţă şi de diferenţele de densitate. 

Strategia UE pentru macro-regiunea Dunărea ar trebui, de asemenea, luată în 
considerare, în regiunile pentru care aceasta este relevantă. Strategia îşi propune să creeze 



  
  

avantaje pentru locuitorii din întreaga zonă printr-un sistem de transport mai rapid şi mai 
curat, energie mai ieftină şi mai sigură, un mediu în conjurator mai prietenos, destinaţii 
turistice şi culturale mai dezvoltate etc. 

În cadrul elaborării Planurilor de dezvoltare regională trebuie să se ţină cont de 
contextul dat de amplasarea periferică a României în cadrul UE, prevederile documentaţiilor 
urmărind să transforme acest aspect într-o oportunitate, întărind rolul României de hub între 
fluxurile economice dintre est şi est. În acest context trebuie asigurată o atenţie sporită rolului 
strategic pe care îl are Marea Neagră, Dunărea, dar şi cei 1876 de km ce reprezintă graniţă a 
UE, nu doar a României (cu Serbia, Ucraina şi Moldova). Această dimensiune trans/inter- 
regională ar trebui să se reflecte în Planurile de Dezvoltare Regională ale regiunilor în cauză, 
mai ales în cazul în care investiţiile relevante sunt finanţate din surse diferite. 

O abordare similară ar trebui, de asemenea, pusă în practică în cazul regiunilor care au 
strategii de dezvoltare trans/inter-regională puternice, în vederea evidenţierii complementari- 
tăţilor cu regiunile învecinate şi maximizarea eventualelor sinergii. Analize preliminare cu 
privire la încadrarea regiunilor în obiectivele politicii de coeziune pentru perioada 2014-2020 
evidenţiază faptul că pentru următoarea perioadă de programare Regiunea Bucureşti-Ilfov va 
fi încadrată în categoria regiunilor dezvoltate (PIB/locuitor>90% din media UE-27). Celelalte 
şapte regiuni de dezvoltare din România vor continua să fie încadrate în categoria regiunilor 
slab dezvoltate ale Uniunii Europene, având un PIB/locuitor sub 75% din media UE-27. Acest 
lucru are implicaţii asupra elaborării planurilor de dezvoltare regională şi identificarea 
direcţiilor strategice de dezvoltare la nivel regional, ţinând cont de tipurile şi proporţia 
finanţării pentru investiţiile şi activităţi specifice fiecărei categorii de regiuni.11Pentru 
regiunea Bucureşti-Ilfov, acest lucru ar putea însemna mai puţine fonduri UE alocate regiunii 
şi un procent de co-finanţare naţională mai mare pentru această regiune. Conform actualei 
propuneri a Comisiei, acest lucru ar însemna de asemenea o concentrare financiară mai mare 
(de minim 0%) pe investiţii în creşterea competitivităţii IMM-urilor, cercetare şi inovare şi în 
utilizarea eficientă a energiei utilizarea energiilor regenerabile (în vreme ce în regiunile mai 
puţin dezvoltate concentrarea va fi de minim 50%). 

6 .5. Politicile altor potenţiali finanţatori 
Politicile altor potenţiali finanţatori ar trebui, de asemenea, luate în considerare, 

deoarece au un impact direct asupra regiunilor în cauză. 
Împrumuturile de la Banca Europeană de Investiţii (BEI) sunt strâns legate de 

politicile UE pentru perioada 2014-2020. Aceasta va continua să se mplice în aşa-numitele iniţiative „4J”, alături de FEI şi alte organisme:27 
- JASPERS – Asistenţă comună pentru sprijinirea proiectelor în regiunile europene 

(BEI, Comisia Europeană, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) şi 
grupul bancar KfW); 

- JESSICA – Sprijin european comun pentru investiţii durabile în zonele urbane (BEI, 
Comisia Europeană şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (CEB); 

JEREMIE – Resurse europene comune pentru microîntreprinderi şi IMM-uri (FEI, 
Comisia Europeană); 

- 
- JASMINE – Acţiunea comună de sprijinire a instituţiilor de micro-finanţare din 

Europa (FEI şi Comisia Europeană). 
BEI şi alte instituţii financiare cum ar fi Banca Mondială sau BERD vor acorda, în 

general, împrumuturi investiţiilor identificate ca reprezentând priorităţi naţionale, ceea ce 
subliniază şi mai mult importanţa unei Strategii Naţionale de Dezvoltare Regionale 
cuprinzătoare. 

2 7 Bârgoanu, A. (2009), 
Fondurile Europene. Strategii de promovare şi utilizare, Profile Publishing, Bucureşti, p. 102 



  
  

7 . METODOLOGIA ELABORĂRII, IMPLEMENTĂRII, MONITORIZĂRII ŞI 
CONTROLULUI PROIECTELOR INVESTIŢIONALE CU FINANŢARE 
EUROPEANĂ (4 ore) 

7 .1. Ciclul de viaţă a proiectelor 
Un proiect reprezintă un efort bine definit, organizat şi realizat o singură dată pentru 

atingerea unor obiective clar specificate, într-o anumită perioadă de timp şi cu un buget 
stabilit. Proiectul contrastează astfel, cu procesele şi operaţiunile, care sunt de regulă permanente s au cvasi-permanente, acesta:28 

1 . Este UNIC, adică să nu implice procese repetitive. Fiecare activitate întreprinsă în 
cadrul unui proiect este unică, în timp ce procesele implică, deseori, acţiuni repetitive. 

. Este PRECIS DEFINIT ÎN TIMP. Proiectele au specificate clar data de început, 
respectiv de final în care activităţile trebuie efectuate. 

. Are un BUGET aprobat. În cazul proiectelor pentru fiecare activitate întreprinsă 
este alocat un buget. 

2 
3 
4 . Are RESURSE LIMITATE. Volumul de muncă, echipamentele şi materia lele 

necesare sunt stabilite de la începutul proiectului; 
5 . IMPLICĂ UN ANUMIT GRAD DE RISC. Proiecte le au un anumit grad de 

incertitudine şi, deci, presupun asumarea unor riscuri. 
. PRODUCE SCHIMBĂRI BENEFICE. Scopul unui proiect este de a sprijini 6 

acţiunile viitoare de dezvoltare a le unei organizaţii. 
În con textul finanţărilor din fonduri europene , proiectele se realizează, pornind de la 

un document strategic de dezvoltare din care se desprinde ideea de proiect într-un anumit 
domeniu, care apoi este formulată, implementată şi în final evaluată, cu scopul de c rea 
condiţiile necesare pentru realizarea unor acţiuni viitoare de dezvoltare. Deşi un proiect poate 
fi conceput pe diferite nivele, înglobând probleme de diferite dimensiuni, indiferent de tipul 
de proiect, acesta trebuie să aibă: 

- 
- 
- 
- 

părţi interesate (grup ţintă şi beneficiari finali); 
coordonare, management şi condiţii financiare clar precizate; 
un sistem de monitorizare şi evaluare ca re să sprijine rea liza rea performanţelor; 

un nivel adecvat al analizei financiare , care să stabilească dacă beneficiile 
proiectului nu depăşesc costurile acestuia. 

Pentru a avea succes, conceperea unui proiect trebuie să urmeze o anumită 
metodologie generală care presupune o succesiune logică a etapelor care alcătuiesc întregul 
proces. Proiectele au un ciclu de viaţă determinat, compus din mai multe etape obligatorii: 

1 . Iniţierea: În faza de iniţiere este analizată oportunitatea proiectului, este 
identificată problema care face obiectul proiectului, se adoptă soluţia prin care urmează să fie 
rezolvată problema respectivă; 

2 . Planificarea: În această etapă sunt clar definite obiectivele şi activităţile proiectului, 
se estimează costurile şi beneficiile proiectului, se stabileşte echipa şi a managerul proiectului. 
Planificarea trebuie să asigure desfăşurarea în ordinea corectă a activităţilor, să stabilească 
resursele pentru fiecare activitate în parte precum şi personalul responsabil de execuţia ei. 

3 . Execuţia: De regulă constituie cea mai lungă etapă a proiectului. Această etapă se 
referă la execuţia propriu-zisă a proiectului. Rezultatele fiecărei faze de execuţie trebuie 
prezentată finanţatorului spre a fi aprobate. Pentru a se asigura de faptul că toate cerinţele 
specificate sunt îndeplinite, managerul proiectului trebuie să monitorizeze şi controleze 
activităţile fazei şi modul în care au fost utilizate resursele şi cheltuielile acestora. 

2 8 Bârgăoanu, A. (2006), Managementul Proiectelor. Curs, ed. Comunicare, Bucureşti şi Bârgoanu, A. (2009), 
Fondurile Europene. Strategii de promovare şi utilizare, Profile Publishing, Bucureşti 



  
 
 
  

4 . Finalizarea proiectului: După finalizarea, respectiv, acceptarea spre finanţare a 
tuturor fazelor proiectului, proiectul şi-a atins obiectivele propuse, deci, este gata de încheiere. 
Fiind ultima fază a proiectului, finalizarea proiectului trebuie să se desfăşoare oficial, ca o 
confirma re a beneficiilor obţinute prin implementarea sa. 

7 .2. Iniţierea proiectelor 
Proiectele trebuie să aibă la bază o idee, ele fiind iniţiate în urma conştientizării unei 

nevoi practice sau a unei probleme importante, care necesită o rezolvare. Condiţiile ce trebuie 
îndeplinite pentru a transforma o idee într-un proiect sunt următoarele : 

- 
- 

problema pe care o rezolvă proiectul să fie o prob le mă reală corect identificată; 
rezolvarea problemei să reprezinte o prioritate şi să se încadreze în planul strategic 

de dezvoltare a organizaţiei; 
- 
- 

proiectul să fie actual; 
organizaţia să aibă capacitatea managerială şi financiară de a pune în practică 

proiectul. 
Pentru a identifica o problemă trebuie făcută distincţia între o problemă personală şi 

o problemă publică. O problemă personală aparţine individului, în timp ce o problemă 
socială aparţine structurii sociale. Astfel, problemele personale afectează un număr redus de 
persoane şi soluţiile de rezolvare a acestora sunt centrate pe individ sau grupuri de indivizi (de 
exemplu consiliere, training, grupuri de suport). 

Probleme le publice au preponderent cauze sociale şi se răsfrâng asupra 
comportamentelor individuale. 

De aceea, aceste probleme influenţează un număr mare de persoane şi rezolvarea 
problemei reclamă o soluţie colectivă. Rezultă că ideea unui proiect se transformă într-o 
temă de proiect atunci când se poate demonstra că rezultatul proiectului este o necesitate 
pentru piaţă şi poate fi realizat din punct de vedere tehnic. 

Se impune, deci, cercetarea complexă a condiţiilor care determină accesarea 
programului de finanţare. Prin această cercetare se urmăreşte culegerea, prelucrarea şi analiza 
tuturor informaţiilor, socotite reprezentative pentru obiectul programului. De aceea, înainte 
de a iniţia un proiect trebuie realizată analiza contextuală, precum şi analiza părţilor 
interesate în proiect. Această analiză preliminară are ca scop determinarea riscurilor 
proiectului, în funcţie de care se va adopta decizia continuării sau sistării depunerii 
proiectului. 

7 .2.1. Analiza contextuală Pentru a analiza contextul unui proiect se impune stabilirea influenţelor pe care 
proiectul le va suporta. De aceea, este foarte important ca cei implicaţi în formularea 
proiectului să cunoască politica publică, priorităţile la nivel guvernamental, al autorităţilor 
locale, la nivel organizaţional şi aşa mai departe, pentru ca planurile celor care creează 
proiectul să fie coordonate cu acestea. 

De exemplu, dacă prioritatea unui guvern este îmbunătăţirea pe ansamblu a 
standardelor sociale, se poate presupune că proiectele care urmăresc să obţină subvenţii de la 
stat pentru întreprinderi nu vor obţine un răspuns încurajator. 

Cele mai bune surse pentru identificarea priorităţilor politice sunt documentele publice 
de definire a strategiei – descrieri ale politicilor, programelor, planuri de acţiune etc. 

Documentarea în domeniu presupune, de asemenea, efectuarea unor studii privind 
impactul proiectului, atât la nivel regional şi sectorial cât şi la nivel tehnologic. Studiile de 
oportunitate regională determină posibilităţile de a investi într-o anumită zonă administrativă, 
studiile sectoriale determină posibilităţile de a investi într-un anumit sector de activitate, iar 
studiile tehnologice iau în considerare aspectul inovativ, analizează cadrul tehnic al 
produselor (cum vor arăta, ce caracteristici vor avea), cercetează tehnologiile, indică utilaje le 



  
 
 
  

ce se vor folosi. Aceste studii pot să identifice şi tehnologii care, aparent, nu sunt legate de 
aspectul tehnologic al proiectului, dar ar căror utilizare poate crea un avantaj. 

7 .2.2. Analiza părţilor interesate Analiza părţilor interesate pleacă de la premiza că grupuri diferite au preocupări, 
capacităţi şi interese diferite care au nevoie să fie identificate corect [2]. Chiar şi în cazul 
unui proiect de succes nu se poate presupune că toată lumea îl susţine. Este important să se 
stabilească modul în care diferitele grupuri sau persoane sunt implicate în proiect şi măsura în 
care rezultatul dorit le va fi pe plac sau va trezi sentimente de respingere. 

Pentru evitarea acest pericol de respingere din partea unor grupuri, trebuie să fie găsite 
soluţii de compromis. 

Toate grupurile implicate într-un proiect – atât cele care îl susţin, cât şi cele carei se 
opun se numesc părţi interesate. 

Pentru a defini părţile interesate într-un proiect vom prezenta, pe scurt, terminologia 
utilizată în documentele Comisiei Europene: 

Populaţia ţintă este populaţia căreiai se adresează proiectul (de exemplu şomerii, 
copiii instituţionalizaţi etc.). 

Beneficiarii proiectului sunt cei care beneficiază pe termen lung la nivelul societăţii 
ori a sectorului în urma implementării proiectului grupul partenerilor. În funcţie de 
participarea la desfăşurarea activităţilor, există două tipuri de beneficiari: 

- beneficiarii direcţi (sau grupul ţintă): reprezintă este format din cei care 
beneficiază, în orice mod din implementarea proiectului. Acesta cuprinde toate grupurile care 
vor fi afectate direct şi pozitiv de implementarea proiectului. Grupul ţintă reprezintă doar o 
parte a populaţiei ţintă, care este selectată pe baza anumitor criterii (de exemplu vârstă, sex, 
răspândire geografică etc.); 

- beneficiarii indirecţi: în funcţie de natura proiectului pot fi familiile celor implicaţi, 
vecinii, comunitatea, etc. 

Identificarea părţilor interesate trebuie să înceapă prin crearea unei liste a tuturor 
grupurilor de interese, organizaţiilor şi părţilor ce au legătură cu problema existentă. După 
aceea, trebuie găsite răspunsurile la următoarele întrebări: 

- 
- 
- 
- 
- 

Care este rolului, interesului şi în fluenţa fiecărui grup în proiectul respectiv? 
Este relevantă implicarea părţilor interesate în planificarea procesului? 
În ce etapă ar trebui să înceapă implicarea părţilor interesate? 
În ce fel trebuie implicate părţile interesate? 
Cine îi poate reprezenta pe deţinătorii de interese? 

Proiectele se desfăşoară pe anumite arii geografice. Acest lucru trebuie precizat , 
deoarece pot fi situaţii în care numai în anumite zone se finanţează tipul respectiv de 
proiecte, datorită faptul că în zona respectivă există o problem ă pe care doreşte a fi eliminată. 
De obicei, locul de desfăşurare al proiectului este locul în care se găsesc membrii grupului 
ţintă. 

Observaţie: Nici un proiect nu poate acoperi întreaga gamă de probleme sau întreaga 
populaţie care se confruntă cu o anumită problemă. În urma analize lor întreprinse în etapa de 
analiză a contextului proiectului se poate aprecia nivelul resurselor disponibile şi necesare 
pentru a acţiona în interesul unui anumit grup de persoane defavorizate. 

7 .2.3. Analiza problemelor Prin problemă se înţelege orice situaţie limitativă, un neajuns (diferenţă între starea 
existentă şi cea dorită) sau orice fenomen disturbant, independent de ansamblul sau detaliile 
sale minore. Exemple de probleme pot fi „rata ridicată a şomajului”, „lipsa de posturi 
vacante” care o determină sau „atitudinea pasivă a şomerilor în căutarea unei slujbe”. 

Pentru găsirea unor soluţii adecvate de rezolvare a problemei este necesară obţinerea 
unor informaţii pertinente şi actuale. Analiza problemelor presupune, deci, identificarea 



  
 
 
  

problemelor cu ca re se confruntă grupul ţintă şi beneficiarii proiectului. Pentru aceasta se 
recomandă construirea „arborele probleme lor” sub forma unei diagrame, în scopul clarificării 
relaţiilor cauză-efect. Arborele probleme lor reprezintă ierarhizarea conexiunilor dintre 
problemele supuse analizei în termenii relaţiei cauză-efect. 

Această analiză ar trebui să furnizeze o versiune solidă, dar simplificată a temei 
proiectului. Construirea arborelui problemelor trebuie să fie o activitate participativă de grup. 
Din acest motiv este esenţială adoptarea regulii brainstorming-ului. 

Observaţie: Trebuie menţionat că din punct de vedere calitativ, rezultatul acestei 
analize este determinat de persoanele implicate, precum şi de aptitudinile moderatorului. Se 
recomandă ca analizarea problemelor şi recomandarea paşilor de urmat să fie realizată de 
grupuri de lucru de maxim 25 de persoane care să reprezinte toate părţile interesate în proiect. 

7 .2.4. Analiza constrângerilor proiectului Definiţie: Orice factor care poate influenţa în mod negativ succesul proiectului este o 
constrângere. Este foarte important ca eventualele handicapuri în atingerea rezultatelor unui 
proiect să fie identificate. Anumiţi factorii externi, ca re nu pot fi controlaţi , trebuie să fie 
definiţi, deoarece identificarea unor anumite constrângeri poate determina a mânarea sau chiar 
anularea proiectului. Analiza constrângerilor va asigura posibilitatea de a evita sau, cel puţin, 
de a reduce ameninţările. 

Analiza constrângerilor proiectului permite : 
- 
- 
- 

clarificarea limitei dintre proiect şi contextul său; 
clarificarea sprijinului aşteptat şi a eventualei rezistenţe; 

oferirea diferiţilor participanţi la proiect a unei priviri de detaliu asupra 
ameninţărilor şi oportunităţilor ce pot apărea pe parcursul derulării proiectului; 

identificarea nesiguranţelor şi riscurilor ce trebuie monitorizate pe perioada derulării 
proiectului; 

- 
- clarificarea va lorilor şi problemelor esenţiale ale participanţilor, precum şi a 

preocupărilor pe care le reprezintă la nivel local, regional sau guvernamental. 
7 .2.4. Stabilirea scopului proiectului De regulă scopul proiectului reprezintă rezolvarea (soluţia) problemei sau stadiul la 

care dorim să ajungă ea în urma derulării proiectului. Scopul trebuie să fie unic, să aibă o 
formula re concisă, să fie cuantificabil. 

7 
7 

.3. Planificarea 

.3.1. Stabilirea obiectivelor proiectului Un pas foarte important în elaborarea proiectului est e stabilirea obiectivelor, adică, cu 
alte cuvinte, a ceea ce urmează să fie realizat în proiect. Obiectivul este un rezultat scontat, 
care trebuie obţinut în efortul de atingere a scopului proiectului şi, implicit , a rezolvării 
problemei. 

Există două tipuri de obiective: 
- Obiective generale: care se referă la obiective le pe scară largă, de interes general, 

în ca re se înscrie proiectul; 
- Obiective specifice: care reprezintă principalii paşi care trebuie realizaţi pentru 

atingerea scopului proiectului. 
Obiective generale au rolul de a crea un cadru d e referinţă pentru întregul proiect. 

Obiective generale trebuie să fie raportate la obiective le programului de finanţare la care s-a 
aplicat. La definirea acestora trebuie ţinut cont de faptul că e le nu pot fi cuantificate, rolul lor 
fiind de a indica direcţia pe care îşi propune să meargă proiectul, respectiv pe perspectiva pe 
care proiectul doreşte să o deschidă. 

În schimb, obiectivele specifice trebuie obligatoriu să aibă un caracter măsurabil şi să 
poată fi exprimate cantitativ (de exemplu, cantităţile vândute în expresie fizică, valoare 



  
  

vânzărilor prin intermediul preţurilor, cota procentuală de piaţă etc.). Obiectivele specifice nu 
trebuie definite abstract, ca simple afirmaţii, ci să fie formulat ca rezultat final, nu ca un 
proces. De asemenea, formularea obiectivelor specifice trebuie să îndeplinească anumite 
criterii. 

Cea mai frecventă metodă de verificare a obiectivelor este metoda SMART, adică 
obiectivele trebuie să fie Specifice (1) – Măsurabile (2) – Abordabile (3) – Realiste (4) – 
Temporale (5). 

Astfel: 
a) Obiectivul este specific dacă se referă la o anumită problemă şi enunţul său 

exprimă clar acest lucru; 
b) Obiectivul este măsurabil dacă indică rezultatele aşteptate, care sunt 

cuantificate/evaluate prin anumiţi indicatori de performanţă; 
c) Obiectivul este abordabil (tangibil) în măsura în care poate fi operaţionalizat în 

activităţi realizabile; 
d) Obiectivul este realist atunci când se referă la o problemă reală, iar rezultatele pot 

fi obţinute în condiţiile derulării proiectului; 
e) Obiectivul este temporal dacă indică obţinerea unor rezultate într-o perioadă de 

timp bine determinată. 
Exemplu: Obiectivul “Instruirea unui număr de x manageri din localitatea Y în 

managementul proiectelor în perioada de timp t”. 
a) Este specific – pentru că indică o problemă existentă şi semnificativă la nivelul 

grupului ţintă. Acesta se referă la o anumită problemă, adică faptul că există manageri care nu 
au cunoştinţe privind managementul de proiect; 

b) Este măsurabil pentru că exprimă în conţinutul său numărul beneficiarilor şi poate 
fi cuantificat prin indicatori (de exemplu, pentru evaluarea obiectivului se poate măsura 
gradul de îndeplinire al acestuia prin raportare la numărul managerilor instruiţi); 

c) Este tangibil deoarece nu există nici un impediment pentru ca managerii să fie 
instruiţi; 

d) Este realist deoarece se referă la un număr de manageri care nu posedă cunoştinţe 
privind managementul de proiect, iar activităţile propuse se vor concentra asupra acestei 
categorii de populaţie. Nu mărul potenţialilor beneficiari trebuie, însă, ales astfel încât 
îndeplinirea obiectivului să fie posibilă şi relativ probabilă; 

e) Este temporal deoarece perioada în care va avea loc instruirea este definită în timp 
(t). 

7 .3.2. Planificarea activităţilor proiectului Definiţie: Activitatea reprezintă un ansamblu de acte fizice, intelectuale, şi morale 
făcute în scopul obţinerii unui anumit rezultat. 

În cazul elaborării propunerilor de proiecte activităţile trebuie să ilustreze părţile 
identificabile şi concrete ale proiectului, putând astfel uşura munca de estima re şi formând o 
bază solidă pentru planificarea proiectului. Formularea activităţilor proiectului presupune 
stabilirea explicită a sarcinilor care trebuie îndeplinite în cadrul fiecărei acţiuni, resursele 
necesare pentru îndeplinirea acestora, datele de început şi de sfârşit, precum şi resursele 
umane necesare. Este recomandat ca pentru fiecare obiectiv în parte să se stabilească 
activităţile prin care acesta va fi atins. În enumerarea şi descrierea activităţilor nu se vor 
include activităţi subînţelese a fi realizate pentru o activitate principală (ex: „solicitarea primei 
tranşe de finanţare”, „plata salariaţilor”, etc.), fiecare activitate enunţată trebuind să figureze o 
singură dată. 

Observaţie: Un exemple de evitat în definirea unei activităţi este „efectuarea unor 
încercări ale echipamentului x” . Acest enunţ nu este explicit deoarece nu se precizează are anume încercări trebuie efectuate.29 
2 9 Lewis, James P. (2007), Fundamentals of Project Management, third edition, AMACOM, p. 43 



  
 
 
  

Planificarea activităţilor proiectului presupune nu doar definirea clară a activităţilor, ci 
şi estimarea realistă a duratei fiecărei activităţi, stabilirea corectă a interdependenţei dintre 
acestea şi a ordinii în care acestea trebuie să se desfăşoare. Punctul de plecare în elaborarea 
planului de activităţi îl constituie descompunerea ierarhică a activităţilor (WBS). 
Descompunerea ierarhică a activităţilor proiectului se prezintă ca un arbore a cărui niveluri 
succesive prezintă definirea din ce în ce mai detaliată a activităţilor proiectului. Fiecare 
activitate din cadrul unui nivel este notată consecutiv şi fiecare activitate din cadrul unui sub- 
nivel va fi notată ţinând cont de numărul nivelului din care face parte. 

Observaţie: În unele cazuri, pentru proiectele complexe, activităţile sunt grupate în 
aşa numite le pachete de lucru (Work Packeges). Fiecare pachet de lucru (WP) din cadrul 
proiectului are definite obiectivele şi activităţile sale. Avantajul acestui tip grupare a 
activităţilor constă în faptul a anumite activităţi vor fi efectuate de o singură echipă, ceea ce 
uşurează planificarea şi a definirea clară a responsabilităţilor pentru situaţiile în care sunt 
necesare efectuarea unor remedieri. 

Pe baza WBS, care defineşte lucrările ce urmează să fie realizate, se vor stabili 
duratele, timpului de execuţie estimat şi calculat al fiecărei activităţi. 

Activităţile se pot desfăşura fie în paralel, fie secvenţial, însă fără a lăsa loc la pauze . 
Există un număr de activităţi ce vor trebui efectuate pe parcursul derulării proiectului ca re vor 
trebui să aştepte terminarea altora pentru a putea începe, iar altele vor putea fi demarate 
deodată. Dependenţa dintre activităţi reprezintă modul în care o activitate este legată de 
începutul sau sfârşitul altei activităţi . Ea poate fi de două tipuri: 

- dependenţă de precedenţă: atunci când activitatea următoare nu poate începe până 
nu se termină activitatea anterioară; 

- dependenţă de evenimente: activităţile pot începe sau s e pot finaliza cu un decalaj de 
timp . 

Documentul care prezintă activităţile unui proiect ordonate în timp poartă denumirea 
de Plan de realizare al activităţilor. 

7 .3.3. Graficul Gantt Diagrama Gantt a fost introdusă de câtre H. L.Gantt, în 1917 şi oferă o ilustrare 
grafică a activităţilor din cadrul unui proiect înlesnind programarea, coordonarea şi 
monitorizarea activităţilor. 

Practic, se realizează o matrice pe a cărei axă orizontală este reprezentată perioada de 
timp pe care se întinde proiectul, împărţită în unităţi de măsură (zile, săptămâni, luni) , iar pe 
verticală se menţionează activităţile din proiect astfel încât fiecărei activităţi să îi fie alocat un 
rând. Timpul în care este estimat să se finalizeze o sarcină este reprezentat printr-un chenar 
orizontal. Pe parcursul realizării activităţilor interiorul barelor se colorează sau se haşurează în 
astfel încât stadiul realizării proiectului să fie uşor de urmă rit 

Diagramele cu bare, cum mai sunt numite diagrame le Gantt, se folosesc pe scară larg, 
deoarece acestea permit atât eşalonarea în timp a activităţilor, cât şi a modului în care acestea 
interferează. Nu numai că sunt uşor de trasat sau interpretat, dar sunt şi foarte uşor de adaptat 
la o mare varietate de cerinţe de planificare. Numărul activităţilor cuprinse într-o diagrama 
Gantt nu trebuie să depăşească 15-20 pentru a fi uşor de urmărit. Dacă proiectul necesită 
menţionarea unui număr mai mare de activităţi se pot realiza diagrame subordonate în care se 
detaliază sub-sarcinile care formează o sarcină principală. Se recomandă, de asemenea, 
menţionarea în dreptul sarcinilor şi a persoanelor responsabile pentru realizarea activităţii 
respective. 

7 .3.4. Echipa şi managerul proiectului Un rol esenţial îl joacă managerul de proiect – persoana capabilă să înţeleagă 
contextul proiectului, să evalueze şi să aprecieze persoanele cu responsabilităţi în proiect, 
metodele specifice de lucru, probleme le şi punctele slabe ale proiectului, în concret a 



  
  

riscurilor proiectului. Managerul de proiect sau directorul de proiect este lider-ul echipei şi 
are următoarele responsabilităţi: alege membrii echipei, conduce echipa proiectului şi 
reprezintă proiectul în raport de terţii. Dacă numărul de persoane necesar pentru realiza rea 
proiectului este mai mare, pentru a putea conduce, managerul de proiect trebuie să-şi 
organizeze o echipă de conducere, numită în unele lucrări stat major, în alte le staff, iar în ce 
le mai multe, pe scurt, echipa de management al proiectului. Profesia de manager de proiect 
se aplică tuturor celor care au responsabilitatea de a realiza un proiect la nivel operaţional 
(conform Standardului Ocupaţional elaborat de Consiliu pentru Standarde Ocupaţionale şi 
Atestare). 

Principale le atribuţii ale managerului de proiect sunt: 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

estimarea necesarului de resurse umane; 
formarea echipei proiectului şi organizarea echipe lor de lucru; 
desemnarea responsabililor echipelor de lucru; 
stabilirea/specificarea resurselor proiectului; 
planificarea activităţilor proiectului; 
identificarea şi controlul riscurilor; 
managementul echipei de proiect; 
implementarea proiectului. 

Incompetenţa profesională a managerului de proiect adică, nerespectarea de către 
managerul de proiect a obiectivelor proiectului, incapacitatea managerului de proiect de a 
gestiona situaţiile conflictuale sau a situaţiilor de criză ce se manifestă în derularea 
proiectului, asuma rea de către managerul de proiect a unor riscuri inacceptabile în derularea 
proiectului, poate conduce la eşuarea proiectului. 

Personalul care contribuie la rea liza rea proiectului se numeşte echipa proiectului. 
Formarea echipei de proiect presupune identificarea personalului care va implementa 
activităţile proiectului, adică stabilirea precisă a rolului fiecărei persoane în echipă şi a 
responsabilităţilor ce îi revin în implementarea proiectului (raportări, achiziţii etc.), precum şi 
stabilirea unui manager de proiect, care va răspunde de coordonarea tuturor aspectelor de 
ordin administrativ, financiar şi tehnic asociate implementării şi desfăşurării proiectului. 

Caracteristicile echipei unui proiect sunt următoarele: 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

complementaritate în competenţe; 
compatibilitate în comportament; 
sinergie; 
gândire şi acţiuni în interesul proiectului; 
responsabilitate pentru organiza rea internă a echipei; 
iniţiativă şi pre luare de obligaţii de către toţi membrii echipei; 
structură variabilă, în funcţie cu activităţile care se desfăşoară; 
maxim 6 - 8 persoane. 

Alegerea membrilor trebuie să acopere atât exigenţe de performanţă tehnică 
(cunoştinţe, abilităţi practice) cât şi exigenţe de performanţă interpersonală (motivaţie şi 
capacitate de lucru în echipă). 

Observaţie: Capacitatea echipei propuse de a implementa proiectul este probată prin 
CV-urile ataşate cererii de finanţare. 

7 .3.5. Bugetul proiectului Bugetul proiectului reprezintă totalitatea nevoilor şi disponibilităţilor financiare pentru 3 0 un proiect propus . În practică există mai multe tipuri de buget: 
- 
- 

buget pe categorii de cheltuieli – grupează veniturile şi cheltuielile pe categorii 
buget pe categorii de cheltuieli şi pe activităţi – grupează cheltuielile pe categorii şi 

pe activităţi, în cadrul acelui proiect; este tipul de buget cu care se operează atunci când se 

3 0 Bârgăoanu, A. (2006), Managementul Proiectelor. Curs, ed. Comunicare, Bucureşti, p. 86 



  
 
 
  

elaborează bugetul proiectului; utilizându-l, ne putem asigura de faptul că nu scăpăm din 
vedere nici o activitate şi nici o cheltuială; 

- buget pe surse – grupează cheltuielile pe categorii şi pe surse de finanţare care 
participă cu fonduri. Bugetul pe surse reprezintă, de obicei, forma sub care bugetul se 
prezintă finanţatorului căruia i se solicită fonduri, având în vedere faptul că orice finanţator 
doreşte să ştie cine mai susţine din punct de vedere financiar proiectul respectiv şi în ce 
măsură. Dacă se doreşte o detaliere privind modul în care s-a ajuns să se prevadă sumele 
aferente fiecărui tip de cheltuială, se poate ataşa şi bugetul pe categorii de cheltuieli şi pe 
activităţi. 

În termeni financiari, bugetul atribuie o valoare activităţilor desfăşurate, serviciilor şi 
operaţiunilor planificate în proiect. Stabilirea bugetului are ca scop: 

- 
- 

cuantificarea activităţilor – adică le conferă valoare în bani; 
dirijarea cheltuielilor astfel încât resursele să fie cheltuite nu mai pentru activităţi 

care sprijină obiectivele proiectului; 
- 
- 

identificarea resurselor necesare şi a momentului când acestea sunt solicitate; 
examinarea obiectivelor şi activităţilor unui proiect din punct de vedere al costurilor 

lor actuale. 
Pentru pregătirea bugetului trebuie parcurse următoarele etape: 
a) identificarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul proiectului şi a costurilor 

specifice; 
b) respectarea limitelor impuse de cerinţele specifice ale programului în care se 

încadrează proiectul ales; 
c) identificarea categoriilor reale de cheltuieli implicate de derularea proiectului şi 

cuantificarea acestora, pe faze, activităţi şi pe tipuri de cheltuieli . 
Estimarea detaliată a cheltuielilor pentru fiecare activitate şi sub-activitate, presupune 

calcularea resurselor legate de personal şi calcularea resurselor care nu sunt legate de 
personal, pentru fiecare activitate şi sub-activitate în parte. 

1 . Cheltuielile de personal cuprind salarii pentru personalul propriu, contribuţiile 
salariale aferente personalului din lista proiectului, onorariile specialiştilor implicaţi în 
derularea proiectului şi cheltuielile de deplasare. La calculul bugetului pe salarii trebuie 
respectate următoarele reguli: 

- 
- 

salariile prevăzute trebuie să fie în acord cu valoarea de piaţă; 
se recomandă ca bugetul de salarii să nu depăşească 30% din valoarea proiectului, 

finanţatorii alocând fonduri în special pentru beneficiarii proiectului şi nu pentru salarii; 
- la capitolul de resurse umane, acolo unde personalul este angajat cu contract de 

muncă, este foarte important să luaţi în calcul atât taxele datorate de angajat cât şi taxele 
datorate de angajator şi să cunoaşteţi exact ce reprezintă suma din buget: salariul brut (d în 
care se scad taxe le datorate de angajat ajungându-se la un salariu net pe care îl va primi 
angajatul) sau total cheltuială (sunt incluse atât taxele datorate de angajat cât şi cele datorate 
de angajator, ajungându-se la un salariu net mult mai mic pentru angajat). Vă puteţi afla în 
situaţia în care aţi bugetat un anumit cost pentru salariu şi nu aveţi cum să acoperiţi taxele 
angajatorului pentru că nu le-aţi prevăzut; 

- ţineţi cont întotdeauna de perioada dintre depunerea proiectului şi aprobarea lui 
(dacă evaluarea durează mai mult de 6 luni, preţurile şi chiar salarizarea se pot schimba şi 
atunci bugetul va fi subevaluat); 

- costurile salaria le se plătesc în zile fixe: la o săptămână, la două sau lunar, în timp 
ce activităţile au duratele lor proprii; astfel, sunt necesare plăţi pentru salarii înainte de 
terminarea activităţilor sau cu puţin după terminarea lor; 

- consultanţii sunt persoane care nu aparţin organizaţiei, participând punctual în 
proiect; 

- serviciile pot fi contractate către consultanţi, care intervin doar în anumite momente 
ale proiectului. 



  
 
 
  

Pentru a calcula resursele legate de personal, trebuie să faceţi referinţă la volumul de 
muncă exprimat în ore. Acesta se exprimă prin nu mărul de ore necesar unui om pentru a duce 
la capăt o activitate. 

2 . Cheltuielile de deplasare cuprind cheltuieli de transport, diurnă şi cazare. Sunt 
incluse atât cheltuielile de deplasare legate de personalul propriu cât şi cele necesare 
beneficiarilor (de exemplu, deplasarea pentru participarea la conferinţe, programe de 
instruire, etc.). Dacă finanţatorul nu are o grilă definită, pentru diurne se vor prevede sumele 
existente în legislaţia românească. 

3 . Cheltuieli pentru resursele materiale cuprind cheltuielile ce ţin de spaţiul de 
desfăşurare a activităţilor administrative (inclusiv pentru organizarea arhivei proiectului), de 
baza tehnico-materială, accesul la utilităţi şi comunicaţii, sisteme informatice (inclusiv 
informaţii re feritoare la sistemul informatic contabil, care trebuie să permită o evidenţă 
contabilă distinctă a proiectului). 

4 . Cheltuielile legate de spaţii se referă la acele cheltuieli care privesc achiziţii, chirii, 
întreţinerea spaţiilor, utilităţilor, etc. În calculul bugetului legat de spaţii trebuie reţinut că 
valoarea chiriilor prevăzute în proiect trebuie să fie cele de piaţa liberă, iar achiziţia clădirilor 
este rar admisă, fiind considerată o cheltuială foarte mare care ar conduce la creşterea costului 
per beneficiar. 

5 . Cheltuieli pentru dotări se referă la achiziţia de echipa mente, mobilier, aparatură, 
calculatoare, etc. Pentru estima rea acestor costuri se folosesc ofertele existente pe piaţă. La 
acest capitol de cheltuieli este indicat să fie luate în calcul şi eventualele cheltuieli de 
întreţinere, service, asigurări, etc. În ceea ce priveşte achiziţia calculatoare lor, trebuie să fie 
luate în calcul şi cheltuielile pentru achiziţionarea programelor/soft-urilor. 

6 . Capitolul de cheltuieli de transport cuprinde atât transportul propriu-zis, cât şi 
diurna şi cazarea pentru deplasări. Sunt incluse atât cheltuielile de deplasare legate de 
personalul propriu cât şi cele necesare beneficiarilor (de exemplu, deplasarea pentru 
participarea la conferinţe, programe de instruire, etc.). Dacă finanţatorul nu are o grilă 
definită, pentru diurne se vor prevede sumele existente în legislaţia românească. 

7 . Cheltuielile materiale se referă la achiziţia materialelor şi materiilor prime, 
consumabile cum ar fi articole de papetărie, toner etc. 

. În categoria serviciilor se includ cheltuielile pentru amenajarea spaţiului interior, 
teste, măsurători, analize, studii, anchete statistice, asistenţă tehnică, servicii de consultanţă. 

. Cheltuielile indirecte (cheltuielile generale de administraţie) reprezintă cheltuielile 
8 
9 

administrative efectuate de beneficiarul finanţării pentru implementarea proiectului şi care nu 
pot fi atribuite direct unei anumite activităţi din cadrul proiectului, sau care nu intră în 
categoria de cheltuieli directe. 

Folosirea corectă a banilor precum şi respectarea bugetului alocat sunt responsabilităţi 
majore ale managementului de proiect. De aceea, bugetul iniţial trebuie cât mai bine estimat, 
deoarece un buget prost întocmit este un slab instrument de control al proiectului. 

Din punctul de vedere al cheltuielilor care trebuie luate în considerare pentru 
obţinerea finanţării, acestea se clasifică în: 

- 
- 
- 

cheltuieli directe eligibile; 
cheltuieli indirecte eligibile; 
cheltuieli neeligibile . 

Pentru a fi considerate eligibile, cheltuielile incluse într-un proiect trebuie de obicei să 
îndeplinească următoare le condiţii: 

- 
- 
- 
- 
- 

să fie necesare şi suficiente pentru derularea proiectului; 
să se regăsească în lista de cheltuieli eligibile specifice programului ales; 
să respecte principiile unui management financiar solid, realist, bazat pe eficienţă; 
să fie ocazionate de derularea activităţilor incluse în proiect; 
să fie efectuate doar în perioada de timp în care este valabil contractul de finanţare; 



  
  

- să fie efectiv realizate (înregistrate în contabilitate, identificabile, verificabile, 
posibil de justificat cu documente originale ). 

a) În categoria cheltuielilor directe eligibile intră, de obicei, următoarele categorii de 
cheltuieli: 

- 
- 
- 
- 

cheltuieli pentru personalul angajat în proiect; 
transport, achiziţii de echipamente şi servicii; 
cheltuieli pentru consumabile şi bunuri; 
alte cheltuieli generate de proiect (diseminarea informaţiilor, evaluarea proiectului, 

audit, traduceri, asigurări, garanţii financiare, etc.). 
b) Cheltuielile indirecte eligibile (regie) sunt cheltuieli directe eligibile a le 

proiectului, care nu pot fi atribuite direct unei anumite activităţi a proiectului. Acestea 
reprezintă o sumă globală de 5-25 % din cheltuielile directe eligibile a le proiectului. 

Observaţie: Suma prevăzută şi aprobată iniţial pentru cheltuieli administrative nu se 
poate modific a sau realoca pentru altă categorie de buget. 

c) În categoria cheltuielilor neeligibile intră: 
- 
- 
- 
- 
- 

datorii şi provizioane pentru pierderi sau datorii; - dobânzi; 
cheltuieli deja finanţate în alt program; 
pierderi datorate diferenţelor de curs valutar; 
taxe , inclusiv TVA-ul atunci când acesta poate fi recuperat; 
achiziţionarea de bunuri/servicii fără legătură cu obiectul şi activităţile proiectului 

sau nemenţionate în propunerea de proiect; 
- cheltuieli legate de proiect, făcute înainte sau după perioada de validitate a 

contractului de finanţare; 
- cheltuieli legate de alte activităţi curente ale organizaţiei pro motoare, sau de acţiuni 

precum: sponsorizări, contribuţii în natură la alte proiecte etc. 
7 .4. Monitorizare şi control 
Definiţie: Monitorizarea este o analiză periodică a resurselor, activităţilor şi 

rezultatelor proiectului. Monitoriza rea constituie un mecanism de analiza sistematică ce 
prezintă evaluarea analitică a implementării proiectului şi constă în colectarea, analiza datelor, comunicarea şi utilizarea în formaţiilor obţinute despre progresul proiectului.31 

Pe parcursul fazei de implementare beneficiarii vor realiza proiectele conform 
prevederilor contractului de finanţare. Contractul cu beneficiarii conţine toate obligaţiile şi 
responsabilităţile beneficiarului ca re a obţinut finanţarea. În general, obligaţiile 
beneficiarului pot fi sintetizate astfel: 

- să asigure menţinerea cerinţelor de eligibilitate pe tot parcursul implementării 
proiectelor; 

- 
- 
- 
- 

să se asigure că angajamentele legate de criteriile de selecţie sunt îndeplinite; 
să respecte toate regulile aplicabile proiectului şi beneficiarului; 
să implementeze proiectul în mod adecvat conform contractului; 
să utilizeze o codificare contabilă distinctă pentru toate tranzacţiile efectuate în 

legătură cu proiectul; 
- să păstreze toate facturile şi documentele justificative de cheltuieli şi să efectueze 

verificarea facturilor de la contractanţi; 
- să ofere toate documentele cerute în cazul unor controale ale autorităţilor naţionale 

şi/sau europene; 
- 
- 

să raporteze periodic progresele realizate pe parcursul implementării proiectului; 
să colecteze şi să transmită date pentru monitorizare; 

3 1 Bârgoanu, A. (2009), 
Fondurile Europene. Strategii de promovare şi utilizare, Profile Publishing, Bucureşti, p. 132 



  
 
 
  

- să se conformeze cerinţelor de publicitate şi informa re, în conformitate cu regulile 
aplicabile şi cu prevederile privind comunica rea din contract. 

Beneficiarul trebuie să transmită atât pe parcursul derulării proiectului, cât şi după 
finalizarea acestuia, o serie de rapoarte completate în formatul standard prevăzut în anexa la 
contractul de finanţare, prin care se vor raporta activităţile desfăşurate în perioada de 
raportare, stadiul realizării indicatorilor, rezultatele parţiale/finale obţinute la momentul 
raportării etc. Rapoartele pe care le depune beneficiarul sunt următoarele: 

- 
- 

Raportul de început – documentul standard care atestă începerea proiectului; 
Raportul de progres – documentul standard de monitoriza re ce prezintă progresul 

fizic al proiectului. El se elaborează trimestrial şi la momentele stabilite pentru prezentarea 
Cererii de rambursare, pe care o însoţeşte obligatoriu. În acest caz, raportul se va referi la 
perioada cuprinsă între ultimul raport de progres şi sfârşitul perioadei de referinţă pentru 
Cererea de rambursare; 

- Planul de lucru – prezintă activităţile programate pentru următoarea perioadă şi 
însoţeşte fiecare Raport de progres; 

- Raportul final – reprezintă documentul standard completat la sfârşitul perioadei de 
implementare a proiectului, ce prezintă progresul fizic total, indicatorii şi rezultatele obţinute 
per proiect. Este documentul care însoţeşte ultima Cerere de rambursare. 

Rambursarea cheltuielilor se face în conformitate cu prevederile contractului de 
finanţare. Pentru rambursarea cheltuielilor, Beneficiarul va întocmi şi va transmite 
următoarele documente, care vor însoţi cererea de rambursare a cheltuielilor: 

- Copii certificate, care să conţină menţiunea „conform cu originalul”, ştampila 
beneficiarului şi semnătura reprezentantului legal al acestuia, după următoarele documente: 
facturi, documente de plată, extrase de cont, alte documente justificative: note cont abile, 
balanţa de verificare. 

Facturile trebuie să menţioneze detaliat bunul achiziţionat, serviciul prestat sau 
lucrarea efectuată. Pentru evitarea dublei finanţări, toate facturile vor fi inscripţionate cu 
denumirea proiectului şi numărul contractului de finanţare, sub semnătura reprezentantului 
legal al beneficiarului. 

- Pentru procedura de achiziţii: dovada publicităţii, criterii de selecţie, raport de 
atribuire a contractului sau documente similare acestora (pentru beneficiarii care aplică norme 
le inter ne de achiziţii); 

- Pentru achiziţii de bunuri: copie certificată după nota de intrare-recepţie în 
contabilitate (NIR), copie certificată după procesul verbal de predare-primire a bunurilor sau 
după procesul verbal de punere în funcţiune; 

- Pentru prestări de servicii: aprobarea beneficiarului pentru documentele re mise în 
cadrul serviciului prestat, foi de prezenţă la cursuri, fişe de evaluare întocmite de către 
participanţii la cursuri, statele de plată ale trainerilor (copii certificate) 

- 
- 

Pentru cheltuieli de personal: foi de prezenţă, state de plată; 
Pentru cheltuieli cu amortizarea: declaraţie privind metoda de calcul a amortizării şi 

valoarea lunară a acesteia, pentru fiecare mijloc fix. 
Autoritatea de Management are dreptul de a solicita documente supliment are 

pentru elucidarea unor eventuale neclarităţi. 
Data plăţii se consideră data efectuării transferului bancar din contul beneficiarului în 

- 
- 

contul contractorului. Înainte de solicitarea rambursării, cheltuielile respective trebuie să fie 
deja efectuate şi plătite. Astfel, nu vor putea fi decontate decât cheltuielile eligibile efectuate 
după data confirmării scrise că proiectul îndeplineşte condiţiile de eligibilitate prevăzute 
pentru competiţie. 

Observaţie: Totalul cheltuielilor eligibile decontate nu poate depăşi suma contractată. 



  
 
 
  

4 .5. Post-implementare 
După finalizarea tuturor etapelor proiectului şi acceptarea spre decontare a acestora 

urmează etapa de finalizare a proiectului. Faza de finalizare este ultima fază a proiectului şi 
presupune efectuarea unei ultime analize a modului în care a fost implementat proiectul. 
Organisme finanţatoare solicită la sfârşitul proiectului un raport final. Raportul final de 
activitate are aceeaşi structură cu rapoartele intermediare (de etapă) şi este însoţit de 
următoarele: 

- prezentarea, pe scurt, a stadiului cercetărilor din do meniu la data iniţierii proiectului 
şi necesitatea temei; 

- analiza modului de desfăşurare a activităţilor, comparativ cu etapele planificate 
(tematică, realizări, termene etc.); 

- analiza financiară a contractului, comparativ cu valorile prevăzute prin buget 
(încadrarea în valorile propuse pentru diferite ele mente din deviz, încadrarea în valorile 
propuse pentru etape etc.); 

- obiectivele realizate – susţinute cu documente (fişe de produs, prezentarea 
tehnologiilor sau serviciilor etc.), materia le grafice; 

- 
- 

planul de implementare al proiectului (etape, ani); 
un acord de finaliza re a proiectului, semnat şi înregistrat de toţi partenerii din proiect 

care va cuprinde: 
- produsul, tehnologia sau serviciul rezultat al proiectului şi responsabilităţile tehnice 

şi administrative ale partenerilor; 
- contribuţia fiecărui participant, ca efort de realizare şi ca resurse umane, materia le 

şi financiare, în fiecare etapă de rea liza re a proiectului; 
- modul de atribuire şi exploatare a drepturilor de proprietate (intelectuală, de 

producţie, difuza re, comercializare etc.) asupra rezultatelor proiectului; 
efectele economice (profit, dezvoltarea capacităţilor de producţie, perfecţionarea - 

metodelor de organizare , creşterea competenţei personalului) a le implementării rezultatelor 
obţinute, întocmite în acord cu obligaţiile contractuale asumate. 

Observaţie: Toate proiectele sunt obligate prin contract, fie să exploateze rezultatele 
proiectului, fie să publice rezultatele disponibile cu respectarea dreptului de proprietate 
intelectuală, pentru a fi exploatate de alţii. Diseminarea şi exploatarea cu succes a 
rezultatelor proiectului sunt în interesul tuturor participanţilor la proiect şi servesc la 
obţinerea de beneficii economice, tehnologice şi sociale ale consorţiului proiectului şi 
structurii socio-politice din care fac parte partenerii. 



  
  

8. ROLUL INSTITUŢIILOR FINANCIAR-BANCARE DIN ROMÂNIA ÎN 
DERULAREA PROIECTELOR DE INVESTIŢII FINANŢATE DIN FONDURI 

STRUCTURALE EUROPENE 
8 .1. Coordonate globale 
Integrarea europeană a venit cu noi provocări pentru întreaga societate românească, cu 

precădere pentru promotorii proiectelor de investiţii: companiile private dar şi autorităţile 
publice locale, regionale şi centrale. Oportunităţile majore pentru companiile din fostele ţări 
candidate provin din libertatea operării pe Piaţa Comunitară Europeană şi de posibilitatea de 
accesare a fondurilor structurale europene. Asemenea companiilor private şi autorităţilor 
publice locale, regionale şi centrale din alte ţări candidate, companiile din România dar şi 
autorităţile publice s-au reformat în vederea adaptării la cerinţele noilor legislaţii europene dar 
şi cu scopul de a accesa cu succes programele de finanţare europene create special pentru ele. 

În acelaşi timp, sistemul bancar a intenţionat şi în unele cazuri a şi creat noi servicii 
care sunt dedicate entităţilor menţionate mai sus cu scopul sprijinirii dezvoltării, derulării sau 
cofinanţării proiectelor implementate din Fondurile Structurale Europene. Lipsa de experienţă 
în domeniu manifestată la nivelul solicitanţilor de fonduri structurale, la nivelul autorităţilor 
de management cât şi la nivelul sistemului bancar la care se apelează spre finanţare creează 
impedimente serioase în vederea atingerii unei capacităţi de absorbţie ridicate a fondurilor 3 2 europene structurale în România . 

Se recomandă creşterea preocupărilor pentru identificarea principalelor produse 
bancare dezvoltate în vederea asigurării de suport pentru realizarea de investiţii finanţate din 
fonduri structurale europene. 

După lansarea în 2008 a principalelor programe structurale de finanţare europene, 
axate pe dezvoltarea competitivă a IMM-urilor un număr record de IMM-uri au aplicat pentru 
obţinerea unor finanţări nerambursabile pentru realizarea investiţiilor în cadrul diferitelor 
programe de finanţare, dar mai ales în cadrul POR (programe operaţionale regionale) şi POS 
CCE (programe operaţionale sectoriale „creşterea competitivităţii economice”). 

Acest succes iniţial al IMM-urilor, care au aplicat cu succes şi chiar au reuşit obţină 
acces la finanţări europene a fost umbrit de o nouă problemă şi mai acută: lipsa de resurse 
financiare pentru co-finanţarea investiţiilor sau pentru susţinerea cheltuielilor în etapele 
iniţiale ale proiectului de finanţare. 

În acest context, şi în lipsa unor resurse interne suficiente de co-finanţare a proiectelor 
europene, beneficiarii acestora s-au întors din nou să caute sprijinul sectorului financiar- 
bancar: a băncilor şi/sau Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri 
(FNGCIMM). 

Astfel, majoritatea băncilor româneşti au creat pachet de produse specializate şi 
dedicate în exclusivitate co-finanţării şi/sau prefinanţării, garantării diferitelor tipuri de 
proiecte de finanţare europene acordate clienţilor pe baza unor metodologii de analiză bancare 
proprii. 

Rolul sistemului bancar în asigurarea resurselor financiare necesare co-finanţării şi 
derulării proiectelor de finanţare nerambursabile a devenit esenţial. Dar aşa cum subliniază 
numeroase studii, doar proiectele considerate „bancabile” pot apela cu succes şi pot fi 
beneficiare de produse bancare specifice. 

Un aspect demn de menţionat este faptul că uneori metodologia bancară de calcul a 
acestor indicatori sau baza iniţială de calcul este diferită faţă de cea a autorităţilor de 
management a fondurilor structurale ducând la indicatori calculaţi cu aceeaşi denumire dar 
care dau rezultate complet diferite 

Aceste elemente duc de foarte multe ori la blocarea în cadrul etapei de bancabilitate a 
unor proiecte considerate eligibile şi cu punctaj foarte mare obţinut la nivelul autorităţilor de 
3 2 Fundația Soros România, 2009,Departamentul pentru Afaceri Europene, 2009 



  
  

management şi evaluare. Astfel de foarte multe ori, chiar şi cu complicitatea băncilor, 
beneficiarii prezintă două documentaţii de analiză a fluxurilor diferite: unul la nivelul 
Autorităţii de Management şi altul la nivel bancar. 

8 .2. Rolul sistemului bancar în finanţarea proiectelor 
Disponibilitatea de absorbţie a Fondurilor Structurale Europene poate fi crescută în 

cazul introducerii unei metodologii adecvate, cu efecte atât la nivelul solicitantului de 
finanţare, cât şi la nivelul autorităţilor de management şi sistemului bancar. Există un nivel al 
indicatorilor financiari de analiza a eficienţei proiectului de investiţii care să asigure atât 
finanţarea acestuia din Fondurile Structurale Europene, cât şi cofinanţarea lui din resurse 
financiare bancare. Principalele sisteme de co-finanţare a proiectelor europene de investiţii sunt:33 

a) Credit din surse BEI pentru IMM-uri, întreprinderi mari, municipalităţi şi alte 
entităţi ale sectorului public sau privat - Banca Comerciala Romana Pot aplica pentru aceste credite IMM-uri, întreprinderi mari, municipalităţi şi alte 
entităţi ale sectorului public sau privat. 

Destinaţia creditului: 
• 

finalizate; 
• 

finanţarea cheltuielilor aferente unor proiecte noi, aflate în curs de derulare sau 
finanţarea inclusiv a cheltuielilor de proiectare, cheltuielile cu obţinerea avizelor/ 

autorizaţiilor legale necesare, precum şi costurile de finanţare bancare însă numai pe perioada 
derulării fazei de construcţie a unui bun corporal; 

• finanţarea proiectelor de investiţii în eficienta energetica, localizate în România, în 
cadrul Facilităţii de Finanţare a IMM-urilor „Fereastra Eficienta Energetica” - Iniţiativa 
Verde. 

Finanţarea investiţiilor în surse de energie regenerabila, numai în combinaţie cu 
proiecte de eficienta energetica: energie solara (termica şi electrica), biomasa (sustenabila, de 
preferat în domeniul deşeurilor agricole pentru cogenerare sau producere doar a energiei 
termice), energie geotermala (nu sunt acceptate riscurile legate de foraje). 

Moneda: RON/EUR 
Valoarea maxima a creditului: maxim 12,5 mil. EUR 
Perioada de creditare: minimum 2 ani - maximum 12 ani 
Perioada de gratie: intre 12 luni şi 4 ani 
b) EUROBRD IMM Investiţii – BRD-Groupe Societe Generale Acest credit de investiţii vine în completarea surselor proprii ale întreprinderilor mici 

şi mijlocii, pentru finanţarea componentei de contribuţie proprie aferenta finanţărilor obţinute 
prin fonduri europene. 

Solicitanţi eligibili: Clienţii solicitanţi de credit trebuie pe de o parte sa îndeplinească 
criteriile de eligibilitate impuse de entitatea finanţatoare de fonduri europene, iar pe de alta 
parte trebuie sa îndeplinească criteriile de eligibilitate impuse de normele de creditare ale 
BRD. 

Perioada de gratie: maxim 36 luni, corelata cu perioada de execuţie a proiectului 
finanţat. 

Garanţiile acceptate de banca: • sunt flexibile, incluzând garanţii reale imobiliare sau 
mobiliare, garanţii personale, precum şi garanţii emise de Fondurile de Garantare cu care 
BRD are încheiate convenţii. 

Rambursarea: • se stabileşte în stricta corelaţie cu planurile de implementare a 
proiectului şi fluxurile de numerar generate de afacerea clientului. 
3 3 http://files.finanţare.ro/2013/ghiduri-finanţare/ghid-credite-cofinanţare-proiecte-europene.pdf 



  
 
 
  

c) Creditul pentru IMM-uri din surse BERD şi UE -Energy Efficiency Finance 
Facility – CEC Bank Solicitanţi eligibili: Clienţii eligibili sunt întreprinzători privaţi din sectorul industrial, 
pentru proiecte cu o rata interna de rentabilitate de minimum 10% şi care conduc la o 
economie de energie de minimum 20%. 

Activităţi eligibile: Creditul este destinat proiectelor de investiţii prin care se 
realizează o îmbunătăţire a performanţei energetice. 

Valoare: • până la 2.500.000 EUR; se pot acorda mai multe credite unui client pentru 
proiecte diferite, fără a se depăşi valoarea maxima; • un proiect poate fi finanţat în proporţie 
de până la 85% din valoarea investiţiei. 

Durata: • până la 84 luni. 
Perioada de gratie: • până la 6 luni. 
Rambursare: • lunar, trimestrial sau semestrial, în rate egale sau inegale, în funcţie de 

specificul activităţii fiecărui client. 
d) Creditul AgroInvest - Fonduri Europene ProCredit Bank – Creditul AgroInvest - 

Fonduri Europene Este un produs menit sa cofinanţeze investiţiile făcute în cadrul proiectelor finanţate 
prin F.E.A.D.R.. Creditul se acorda atat în EUR, cat şi în LEI şi are o valoare minima de 
5 .000 EUR / 20.000 Lei. 

Solicitanţi eligibili: Potenţialii beneficiari ai creditului pentru fermieri sunt producătorii agricoli (gospodăriile din mediul rural), precum şi orice societate comerciala cu 
activitate agricola. 

Destinaţii: 
• 
• 
• 
• 

Tractoare, combine, maşini agricole, utilaje sau echipamente; 
Tehnologii şi utilaje pentru zootehnie; 
Materiale şi echipamente pentru irigaţii, etc. 
Achiziţie sau construcţie de imobile. 

Perioada de gratie (doar în cazurile în care rambursarea se face în rate lunare): • gratie 
totala maxim 6 luni; • gratie standard (plata lunara a dobânzii) maxim 12 luni. 

Garanţii: • orice garanţii acceptate de către banca, fără obligativitatea unei ipoteci 
pentru credite până în 30.000 EUR / 120.000 Lei (inclusiv) cu maturitatea până în 5 ani; 

• garanţiile imobiliare trebuie sa acopere cel puţin 75% din valoarea creditului pentru 
credite până în 30.000 EUR / 120.000 Lei (inclusiv) cu maturităţi peste 5 ani; 

garanţiile imobiliare trebuie sa acopere cel puţin 75% din valoarea creditului pentru • 
sume peste 30.001 EUR / 120.001 Lei (inclusiv) indiferent de maturitatea creditului. 

e) Creditul pentru prefinanţare EximBank S.A. 
Pot solicita credit: • IMM-uri, companii mari şi persoane juridice de drept public care 

au încheiat un contract de finanţare cu autoritatea de management responsabila de 
managementul, gestionarea şi implementarea asistentei financiare privind instrumentele 
structurale ale UE pentru programele operaţionale. 

Activităţi eligibile: Creditul acoperă necesarul de finanţare al beneficiarului intre 
momentul plaţilor făcute către furnizori şi cel al încasărilor de la autoritatea de management. 

Perioada de creditare: • maximum 2 ani. 
Moneda: • lei sau euro. 
Creditul poate acoperi până la 100% din finanţarea obţinută de la autoritatea de 

management. Rambursarea creditului se face în corelaţie cu termenele de eşalonare a 
încasărilor de la autoritatea de management. 

f) Credite cu garanţie JEREMIE – Banca Comerciala Romana 
Beneficiari: creditul se acorda IMM-urilor (inclusiv start-up-uri) care îndeplinesc 

criterii specifice de selecţie, pentru finanţarea activităţilor din anumite domenii eligibile (cu 
excepţia în principal a sectoarelor din agricultura, piscicultura, silvicultura, precum şi a 



  
 
 
  

proiectelor care beneficiază deja de alte finanţări nerambursabile), desfăşurate pe teritoriul 
României. 

Destinaţia creditului: 
• investiţii în active corporale şi necorporale; 
• capitalului de lucru şi linii de credit destinate dezvoltării, consolidării sau extinderii 

activităţii precum şi finanţării activităţii curente 
Moneda creditului: RON/EUR 
Plafonul maxim al creditului: 1.875.000 EUR (respectiv 937.500 EUR daca 

activitatea este desfăşurata în domeniul transporturilor rutiere) 
Durata creditului: minim 1 an şi maxim 10 ani 
Garanţii: • garanţie gratuita reprezentând 80% din valoarea creditului; garanţia este 

acordata în cadrul Iniţiativei JEREMIE de către Fondul European de Investiţii (maxim 1,5 
mil. EUR) şi se supune regulilor ajutoarelor de minimis; pentru garanţia JEREMIE 
comisionul de garantare este 0 (zero), garanţia fiind obţinută direct de la BCR; 

• alte garanţii. 
g) EUROBRD AGRI Suport – BRD-Groupe Societe Generale Credit destinat finanţarii decalajului de plăţi existent intre plăţile către furnizorii de 

echipamente / servicii efectuate în cadrul proiectului şi încasările de la APDRP. 
Finanţare până la 100% din valoarea grantului UE obţinut. 
Moneda finanţării: lei. 
Perioada de creditare este de maxim 3 ani. Se stabileşte în funcţie de perioada de 

execuţie a proiectului, corelata cu perioada de decontare a fondurilor nerambursabile. 
Garanţiile acceptate de banca sunt flexibile, incluzând garanţii reale imobiliare sau 

mobiliare, garanţii personale, precum şi garanţii emise de Fondurile de Garantare cu care 
BRD are încheiate convenţii (FGCR, FNGCIMM). 

Rambursarea se stabileşte în stricta corelaţie cu termenele de eşalonare a încasărilor 
fondurilor nerambursabile. 

h) Credit pentru investiţii în energie durabila din surse BERD ROSEFF cu 
sprijinul UE (ROSEFF) – Banca Comerciala Romana Beneficiari: IMM-uri din sectorul privat, companii producătoare/distribuitoare de 
echipamente energetice şi companii ESCO cu condiţia ca beneficiarul final al investiţiei sa 
fie IMM. 

Destinaţia creditului: 
• Finanţarea proiectelor de investiţii destinate reducerii consumului de energie, 

respectiv investiţii în îmbunătăţirea performanţelor energetice ale IMM-urilor, ale clădirilor 
si/sau investiţii în resurse regenerabile în condiţiile acordării unui grant UE intre 10-15% din 
valoarea creditului fără TVA şi asistenta tehnica gratuita din partea Consultanţilor BERD; 

• Finanţarea proiectelor destinate extinderii activităţii legate de producţia/distribuţia/ 
instalarea echipamentelor/ tehnologiilor de eficienta energetica/de utilizare a energiilor 
regenerabie ale producătorilor/ furnizorilor/instalatorilor acestora. 

Moneda: RON/EUR 
Perioada de creditare: mediu şi lung. 
Valoarea maxima a creditului: • 1.000.000 EUR (echivalent RON) pentru investiţii 

complexe în eficienta energetica şi resurse regenerabile; 
• 250.000 EUR (echivalent RON) pentru investiţii mici şi simple în echipamente din 

Lista Echipamentelor şi Masurilor Eligibile (LEME) de pe site-ul dedicate www.seff.ro. 
i) Platforma Alpha – Alpha Bank 
Beneficiari: • corporatii; • IMM-uri; • administraţii publice locale; • organizaţii non- 

guvernamentale; • asociaţii de dezvoltare intercomunitara; • universităţi. 
Proiectele pentru care se oferă consultanta şi asistenta financiara de specialitate: 
• proiecte de dezvoltarea rurala şi pescuit; 
• proiecte pentru dezvoltare a sistemului de producţie; 



  
  

• proiecte pentru modernizarea şi extinderea sistemelor de telecomunicaţii; 
• proiecte de cercetare în parteneriat intre universităţi/institute de cercetare-dezvoltare 

şi întreprinderi; 
• 
• 
• 
• 

proiecte pentru dezvoltarea microîntreprinderi lor; 
proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii de cercetare-dezvoltare a întreprinderilor; 
proiecte de îmbunătăţire a eficientei energetice; 
proiecte de extindere şi modernizarea reţelelor de transport a energiei electrice, 

gazelor naturale şi petrolului; 
proiectele grupurilor de producători care au primit avizul de recunoaştere 

preliminara eliberat de MAPDR; 
• 
• 
• 
• 
• 

proiecte de dezvoltare a resurselor umane; 
proiecte de infrastructura majora de apa/canal, deşeuri; 
proiecte care vizează polii de creştere economica; 
proiecte de dezvoltare de capacitaţi în cadrul FP 7. 

8 .3. Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) 
Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii să - 

IFN (FNGCIMM să - IFN) a fost înfiinţat în decembrie 2001 prin H.G. nr. 1211/2001 în 
scopul susţinerii activităţilor întreprinzătorilor (IMM-uri, societăţi cooperatiste şi persoane fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice potrivit legii).34 

FNGCIMM să - IFN facilitează accesul la finanţări prin acordarea de garanţii 
pentru instrumentele de finanţare contractate de la bănci comerciale sau din alte surse. 

Ca societate pe acţiuni, având drept unic acţionar statul român, reprezentat prin 
Ministerul Finantelor Publice, FNGCIMM să - IFN este un instrument al Guvernului 
României pentru implementarea politicilor sale de sprijinire a dezvoltării acestui sector ce 
constituie o prioritate a politicii economice şi sociale a Guvernului României. 

Înfiinţarea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi 
Mijlocii a fost motivată de importanţa sectorului IMM în ansamblul economiei naţionale şi 
de potenţialul lui de a participa la crearea produsului intern brut, la dezvoltarea exporturilor, 
precum şi la crearea de noi locuri de muncă. 

Strategia globală de dezvoltare stabileşte următoarele direcţii principale de acţiune: 
• Îmbunătăţirea şi extinderea cadrului de colaborare cu instituţiile financiare 
Serviciile FNGCIMM pot oferi băncilor acea plasa de siguranţa atât de apreciata de 

orice finanţator. Le permite să lucreze cu mai multa flexibilitate, au mai multe opţiuni, mai 
mult spaţiu de manevra. Băncile partenere ale Fondului Naţional de Garantare a Creditelor 
pentru IMM sunt conştiente de aceste avantaje, mai ales în perspectiva alinierii la cerinţele 
Basel II. 

• 
• 
• 

Îmbunătăţirea activităţii de garantare şi finanţare vizează: 
îmbunătăţirea sistemului de evaluare a riscului de garantare; 
îmbunătăţirea procedurilor şi normelor interne de garantare şi finanţare în scopul 

creşterii calităţii şi eficientei procesului de analiza a solicitărilor de garantare. 
diversificarea şi adaptarea produselor de garantare şi finanţare la necesităţile şi particularităţile sectorului IMM, creşterea accesibilităţii acestora la nivelul întregii ţări . 

Susţinerea politicii economico-sociale a Guvernului 
• 
• 
Acţionarul este statul roman. Aceasta creează obligaţia de aliniere la direcţiile majore 

de dezvoltare stabilite prin angajamentele faţă de Uniunea Europeană. 
• Asigurarea administrării capitalului propriu în condiţii de eficienţa şi siguranţa 

3 4 http://www.fngcimm.ro 



  
 
 
  

Orice investiţie în numele statului trebuie să asigure stabilitate, să ofere sprijin solid, 
care să nu poată fi pus la îndoială, în nici o împrejurare. Setul de activităţi care se înscriu 
acestui principiu sunt: 

• 
• 
• 

Urmărirea încadrării activităţii de garantare în indicatorii de prudenţialitate; 
Constituirea şi regularizarea provizioanelor specifice de risc; 

Adaptarea normelor de plasament al resurselor financiare ale Fondului în 
concordanţă cu evoluţia pieţei secundare de capital şi a instituţiilor bancare. 

Atragerea de noi resurse financiare pentru desfăşurarea activităţii de garantare 
şi finanţare Pentru a fi pregătiţi pentru o eventuală creştere a cererii pentru serviciile oferite şi 

• 

pentru a asigura partenerii capacitatea de susţinere a unui volum corespunzător de garanţii, se 
iau următoarele masuri: 

• Majorarea capitalului social al Fondului prin noi aporturi de capital în condiţiile 
legii; 

• Continuarea demersurilor pentru atragerea de resurse financiare, fie pentru 
capitalizarea Fondului, fie pentru co-garantarea unor programe de garantare; 

Garanţiile oferite de FNGCIMM să - IFN reprezintă cele mai lichide garanţii pe 
care instituţiile finanţatoare le pot obţine. Fondul colaborează cu instituţiile financiare în baza 
unor convenţii de lucru, în care sunt prevăzute obligaţiile părţilor semnatare, valoarea şi 
modul de plată al comisionului de garantare, calculul şi modalitatea de plată a garanţiei 
acordate. 

Garanţia Fondului se emite la solicitarea instituţiilor financiare pentru finanţări 
aprobate, pe baza analizei proprii a Fondului a documentelor prezentate de către bancă, care 
atestă eligibilitatea beneficiarului şi posibilitatea acestuia de a-şi achita obligaţiile de plată. 

Fondul îşi recuperează de la debitor suma plătită băncii cu aplicarea art. 1669-1670 
Cod civil şi a procedurilor de executare prevăzute de lege. 

Nivelul garanţiilor maxime oferite de Fond per beneficiar este corelat cu încadrarea în 
limitele de expunere, cu tipul beneficiarilor ce formează piaţa ţintă şi reprezintă o oferta 
avantajoasă raportată la procentul maxim de acoperire a creditului prevăzut în Convenţiile de 
colaborare în baza cărora se solicită acordarea garanţiei. 

Pentru garanţiile acordate Fondul percepe un comision de garantare, a cărui valoare se 
calculează prin aplicarea unui procent la volumul garanţiei acordate pentru creditele pe 
termen scurt, respectiv la soldul anual al garanţiei acordate pentru creditele pe termen mediu 
şi lung. 

Fondu oferă două tipuri de garanţii: garanţii standard şi garanţii plafon. 
8 .3.1. Garanţiile standard Garanţia FNGCIMM SA-IFN acoperă riscul de nerambursare a creditului, în proporţie 

de maxim 80% din valoarea acestuia şi până la valoarea de 2,5 milioane de Euro. 
Tipuri de finanţări garantate: 
- Finanţări pe termen mediu şi lung de tipul creditelor pentru investiţii, necesare 

pentru: realizarea de noi capacităţi de producţie, dezvoltarea/retehnologizarea capacităţilor de 
producţie existente, achiziţia de utilaje, maşini, instalaţii, clădiri, etc. 

- Finanţări pe termen scurt de tipul liniilor de credit pentru asigurarea capitalului de 
lucru, credite globale de exploatare, credite pentru finanţarea cheltuielilor şi stocurilor, credite 
pentru prefinanţarea exporturilor ş.a. 

Cum se obţine garanţia FNGCIMM: 
1 ) IMM-ul depune la banca finanţatoare documentaţia de credit; 
2 ) Dacă Banca, în urma analizei documentaţiei de credit, consideră că proiectul este 

viabil, dar IMM-ul nu are suficiente garanţii materiale, Banca solicită Fondului să participe la 
împărţirea riscului prin emiterea unei garanţii; 



  
 
 
  

3 ) Fondul, pe baza propriei analize, acordă garanţia şi semnează contractul de 
garantare/scrisoarea de garantare cu Banca; 

) În baza garanţiei Fondului, Banca semnează contractul de credit cu IMM-ul. 4 
Termenul de analiză şi aprobare a garanţiilor: maxim 7 zile. Pentru garanţia acordată se plăteşte un singur comision a cărui valoare începe de la 

1 ,5% pe an. Pentru un credit pe termen scurt comisionul reprezintă un procent din volumul 
garanţiei acordate şi va fi încasat într-o singură tranşă la momentul acordării garanţiei. 

Dacă este vorba de un credit pe termen mediu sau lung comisionul reprezintă un procent din soldul anual al garanţiei acordate. Avantajul dumneavoastră constă în încasarea 
anuală a comisionului şi nu integral la momentul acordării garanţiei. 

Pentru analiza solicitărilor de garantare nu trebuie plătit comisionul de analiză a 
dosarului sau alte comisioane. Garanţia poate fi acordată şi pentru societăţile nou înfiinţate. 

♦ Beneficiari eligibili 
Beneficiarul de finanţare: IMM-uri, definite potrivit Legii 346/2004 privind 

stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu completările şi 
modificările ulterioare, care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate ale băncii şi ale Fondului. 

♦ Condiţii de eligibilitate 
Sunt eligibili beneficiarii de finanţare, respectiv societăţi comerciale, societăţi 

cooperative, persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent şi 
asociaţii familiale autorizate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, care îndeplinesc 
următoarele condiţii: 

a) au un număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250, realizează o cifra de afaceri 
anuală echivalentă cu până la 50 milioane de euro, echivalent în lei, sau deţin active totale 
care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situaţii financiare 
aprobate. Prin active totale se înţelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli 
în avans. 

b) se încadrează în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, în conformitate cu 
prevederile OG nr.27/2006, cu completările şi modificările ulterioare, dovada se face cu 
declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului/ reprezentanţilor legali ai societăţii 
prezentată în original pe formularele (anexele 1 şi 2) la OG nr.27/2006; 

c) au capital majoritar privat, aşa cum rezultă din actul constitutiv şi actele adiţionale 
la acesta, însoţite de extrasul de registru emis de oficiul registrului comerţului; 

d) semnează Declaraţia pe propria răspundere privind acordarea unui ajutor de 
minimis; 

e) semnează un contract de fideiusiune cu finanţatorul. 
f) au capacitate de rambursare a obligaţiilor de plată asumate, aşa cum rezultă din 

analiza Finanţatorului, efectuata conform reglementarilor interne ale finanţatorului. 
♦ Documentele necesare 

A. DOSARUL FINANCIAR 
1 
2 
3 
. Solicitarea de garantare, în original; 
. Declaraţia clientului, în original; 
. Documentaţia de finanţare, în copie certificată de bancă, care să conţină cel puţin 

următoarele: 
a) Referatul de finanţare întocmit şi aprobat de către finanţator, în care să fie 

menţionate destinaţia finanţării, schema de finanţare a proiectului, participarea clientului cu 
fonduri proprii potrivit cerinţelor finanţatorului, situaţia datoriilor scadente la bugete şi 
instituţii finanţatoare, garanţiile reale/personale constituite/sau care se vor constitui potrivit 
Normelor proprii ale finanţatorului. 

b) Graficul de utilizare şi rambursare a finanţării, aprobat de finanţator; 
c) Rezultatul la zi, în conformitate cu art.2 pct.8 din Regulamentul B.N.R. nr.4/2004, 

al consultării bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare: 



  
 
 
  

d) Rezultatul consultării Centralei Incidentelor de Plăţi, la data efectuării analizei de 
către finanţator; 

e) Ultimele două bilanţuri contabile încheiate (inclusiv anexele şi rapoartele de 
gestiune), cu viza organului fiscal, ultima balanţă de verificare, precum şi transpunerea 
acesteia pe formularul de bilanţ; 

f) Fluxul de încasări şi plăţi previzionat pe perioada de creditare/ garantare sau/ şi pe 
operaţiune sau/ şi pe total activitate, în lei şi/ sau valută, după caz; 

g) Bugetul de venituri şi cheltuieli previzionat pe perioada creditării; 
B. DOSARUL JURIDIC AL CLIENTULUI 
B.1 Persoane juridice: 
• Următoarele documente se vor prezenta în copie certificată: 
1 . Actele de înfiinţare (act constitutiv sau, după caz, statut şi contract de societate , 

respectiv statut şi actele adiţionale la acestea din care rezulta modificările referitoare la 
competentele organelor statutare ale companiei), împreuna cu dovada înregistrării acestora la 
Registrul Comerţului; 

2 
3 
• 
. Certificat de înregistrare la Registrul Comerţului; 
. Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului. 
Următoarele documente se vor prezenta în original: 

4 . Declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului/ reprezentanţilor legali ai 
societăţii, prezentată în original (pe formularele anexa 1 + 2 OG nr.27/2006, privind 
încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, în conformitate cu prevederile OG 
nr.27/2006, cu completările şi modificările ulterioare); 

B.2. Persoane fizice autorizate 
• Următoarele documente se vor prezenta în copie certificată: 
1. Acte de identitate ale solicitantului finanţării şi, după caz, ale garanţilor; 
2. Autorizaţia şi certificatul de înregistrare la registrul comerţului; 
3. Statutul de functionare al asociatiei familiale sau al persoanei fizice autorizate (in 

aceasta din urma situatie, numai daca este cazul); 
4 
• 
. Declaraţia pe propria răspundere privind acordarea unui ajutor de minimis; 
Următoarele documente se vor prezenta în original: 

5 . Declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului/ reprezentanţiilor legali ai 
societatii, prezentată în original (pe formularele anexa 1 + 2 la OG nr.27/2006 privind 
încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, în conformitate cu prevederile OG 
nr.27/2006, cu completările şi modificările ulterioare; 

♦ Bănci partenere: Alpha Bank România, Banca Românească - Grup NBG, 
Bancpost, BCR, BRD - Groupe Societe Generale, Banca Comercială Carpatica, CEC Bank, 
Eximbank, Credit Europe Bank, ING Bank, Bank Leumi România, Libra Internet Bank, 
Raiffeisen Bank, Romanian International Bank, Nextebank, Banca Transilvania, UniCredit 
Tiriac Bank, Volksbank România, OTP Bank România, Piraeus Bank, Intesa Sanpaolo 
BankRomania, Credit Agricole Bank Romania SA, Banca Italo Romena, Garanţi Bank, 
Millennium Bank, ProCredit Bank, Banca Comerciala Feroviara. 

8 .3.2. Garanţiile plafon Sunt garantate creditele destinate dezvoltării proiectelor investiţionale şi asigurării 
capitalului de lucru. 

Valoarea garanţiei - maxim 1.600.000 lei, respectiv 400.000 euro pentru garanţiile ♦ 
în valuta. 

Avantaje: 
- 
- 

finanţare garantata de Fond de la majoritatea băncilor comerciale din România; 
garantarea în procent de maxim 80% atât a finanţărilor aferente investiţiilor cât şi a 

celor aferente capitalului de lucru; 
comisioane de garantare reduse datorită standardizării analizei implicate; - 



  
 
 
  

- posibilitatea plăţii în doua transe a comisioanele de garantare a căror valoare 
depăşeşte 40mii lei. 

♦ 
• 

Avantaje pentru Finanţator 
Reducerea timpului de acordare a garanţiilor la 3 zile lucrătoare de la data 

transmiterii de către Banca a Notificării de includere în plafonul de garantare; 
Transmiterea documentele contractuale - Notificarea de includere în plafonul de 

garantare şi Confirmarea Notificării - prin aplicaţia web; 
Intrarea în vigoare a garanţiilor la data Confirmării de includere în plafonul de 

garantare, cu posibilitatea plăţii comisionului în termen de 30 de zile. 
Informaţii privind garanţia: 

• 
• 
♦ 
Întreprinderile mici şi mijlocii pot beneficia de garanţia FNGCIMM pentru creditele 

destinate dezvoltării proiectelor investiţionale şi asigurării capitalului de lucru. 
Valoarea unei garanţii individuale este prevăzuta în convenţiile încheiate cu fiecare 

banca în parte. 
Procentul maxim de garantare este de 80% din valoarea finanţării acordate indiferent 

de destinaţia acesteia. 
Perioada de acordare este corelata cu durata creditului. 
Moneda: garanţia se acorda în moneda creditului. 
♦ 
- 
- 

Cum se obţine garanţia FNGCIMM? 
IMM-ul depune la banca finanţatoare documentaţia de credit; 
banca aproba finanţarea şi transmite Fondului Notificarea de includere în Plafonul 

de Garantare în termen de 3 zile lucrătoare, FNGCIMM transmite Confirmarea Notificării 
de includere în Plafonul de Garantare, data la care intra în vigoare garanţia Fondului. 

- în termen de maxim 30 de zile lucrătoare, banca achita comisionul de garantare şi 
transmite dovada plăţii. 

- 
♦ 

în baza garanţiei Fondului, Banca semnează contractul de credit cu IMM-ul. 
Beneficiari eligibili: 

Poate beneficia de garanţia Fondului orice microîntreprindere, întreprindere mică sau 
mijlocie care îndeplineşte următoarele criterii de eligibilitate: 

- Are statut juridic de IMM dovedit în condiţiile Legii nr. 346/2004, cu modificările şi 
completări ulterioare, cu declaraţia pe propria răspundere; 

IMM-ul nu este întreprindere în dificultate financiară, nu se află în procedură de - 
executare silită, închidere operaţională, dizolvare, lichidare sau administrare specială, 
conform declaraţiei pe propria răspundere; 

- În situaţia în care, la data aprobării finanţării, figurează în executare silită pe site-ul 
oficial al ANAF, trebuie să achite obligaţiile restante înainte de data acordării creditului sau 
din creditul garantat de Fond; 

- 
- 

Nu este în interdicţie bancara de a emite cecuri; 
Societatea se încadrează în categoria A, B sau C conform Normelor interne ale 

Băncii privind evaluarea performantei financiare a clienţilor în vederea constituirii 
provizioanelor specifice de risc, cu excepţia start-up-urilor care sunt considerate eligibile 
potrivit Normelor interne ale Băncii; 

- IMM înregistrează în ultimii 2 ani financiari încheiaţi capitaluri proprii pozitive, cu 
excepţia start-up-urilor, societăţilor cooperative, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor 
individuale şi întreprinderilor familiale. 

♦ Bănci partenere: Alpha Bank România; Bancpost; BCR; BRD - Groupe Societe 
Generale; Banca Comercială Carpatica; CEC Bank; Credit Europe Bank; Bank Leumi 
România; Libra Internet Bank; Raiffeisen Bank; Romanian International Bank; Banca 
Transilvania; UniCredit Tiriac Bank; Volksbank România; OTP Bank România; Piraeus 
Bank; Intesa Sanpaolo BankRomania; Credit Agricole Bank Romania SA; Banca Italo 
Romena; Garanţi Bank; Millennium Bank; ProCredit Bank; Banca Comercială Feroviară. 
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