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      UNIUNEA EUROPEANĂ 
 

 

 
 

UE / BERD / Guvernul României – MDLPL 
 

FFFaaaccciiillliiitttaaattteee   dddeee   fffiiinnnaaannnţţţaaarrreee   pppeeennntttrrruuu   cccrrreeeşşşttteeerrreeeaaa   cccooommmpppeeetttiiitttiiivvviiitttăăăţţţiiiiii      
ÎÎÎnnntttrrreeeppprrriiinnndddeeerrriiilllooorrr   MMMiiiccciii   şşşiii   MMMiiijjjllloooccciiiiii   dddiiinnn   RRRooommmââânnniiiaaa   

 
 

Definiţie 
 
Facilitatea de finanţare este o iniţiativă a Băncii Europene de Reconstrucţie şi 
Dezvoltare (BERD), a Comisiei Europene şi a Guvernului României – prin Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţei (MDLPL). 
 
 

Obiectiv general 
 
Susţinerea creşterii competitivităţii Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (IMM) din sectorul 
industrial pe piaţa unică europeană, prin accesarea creditelor bancare necesare 
derulării proiectelor de investiţii care să asigure conformarea cu legislaţia în vigoare 
privind protecţia mediului, securitatea şi sănătatea în muncă, calitatea şi securitatea 
produselor. 
 
Reprezintă o soluţie integrată pentru un proiect de investiţii al unei IMM prin faptul 
că asigură: 
 

- Sursa de finanţare 
- Asistenţa tehnică gratuită 
- Grant de până la 20% 

 
 

Avantaje directe pentru IMM 
 
• Obţinerea unui credit în valoare maximă de 500.000 Euro de la băncile 

participante in proiect. 
 
• Utilizarea împrumutului pentru realizarea conformităţii cerute de autorităţile de 

protecţia mediului şi protecţia muncii. 
 
• Asistenţă tehnică gratuită din partea consultantului de specialitate – WS Atkins 

Consultants SRL, constând din : 
 

• audit de mediu, securitate şi sănătate în muncă, pentru identificarea 
aspectelor semnificative şi propuneri de  îmbunătăţire 
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• vizitarea amplasamentului şi analiza documentelor / autorizaţiilor 
relevante  

• elaborarea raportului de audit şi a planului de investiţii. 
 
• Obţinerea unui stimulent financiar de 20% din valoarea împrumutului (maxim 

100.000 Euro), direct de la BERD la finalizarea investiţiei până la 31 octombrie  
2009, pe baza rezultatului verificării efectuate de către consultantul de 
specialitate – MWH. 

 

 
Bănci Participante la acordarea împrumuturilor 

 

                      
 
 
 

Beneficiari Eligibili 
 
Numai Societăţile cu statut juridic de Întreprindere Mică şi Mijlocie, în sensul 
prevederilor date de Legea 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii (cu modificările şi completările ulterioare) 1 şi care 
îndeplinesc următoarele condiţii : 
 
• Activează în sectorul industrial şi al serviciile conexe, în principal în următoarele 

domenii : 
– Mobilă / prelucrarea lemnului; 
– Electronică / Electrotehnică / IT; 
– Textile; 
– Industrie alimentară; 
– Detergenţi / Cosmetice; 
– Piese de schimb / Sub-componente mecanice. 

 
• Au în majoritate acţionariat privat (peste 50% capital privat). 
 
• Îndeplinesc criteriile de eligibilitate financiară solicitate de către băncile 

participante. 
 
• Nu sunt în deplină conformitate cu cerinţele legislative în vigoare referitoare la 

protecţia mediului şi/sau securitatea şi sănătatea în muncă. 
 
Au de asemenea prioritate IMM-urile care participă la programul PHARE 2006/018-
147.02.02 intitulat ‚Asistenţă acordată firmelor româneşti privind industria orizontală 
în vederea îndeplinirii cerinţelor Pieţei Comunitare - Horizontal Industry Support 
provided to Romanian Companies to Fulfil the Requirements of the EU Market’. 
 
 
 
                                                
1 Pentru informare, accesaţi :  
http://www.mimmc.ro/files/imm/Definitia_IMM.doc 
http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/sme_user_guide.pdf 
 

Banca Comercială Română Banca Română de Dezvoltare 
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Nu sunt Eligibile 
 

• Întreprinderile mici şi mijlocii care desfăşoară activităţi în următoarele domenii : 
jocuri de noroc; imobiliare; activităţi specifice sectorului bancar; asigurări sau 
intermedieri financiare; fabricare şi/sau comercializarea de tutun; fabricarea 
şi/sau comercializarea de băuturi spirtoase; producţia, distribuţia sau comerţul 
cu armament; precum şi toate celelalte activităţi excluse de BERD 2. 

 
• Întreprinderile mici şi mijlocii care au beneficiat în ultimii 3 ani de împrumuturi 

nerambursabile din fonduri publice (UE, bugetul de stat) a căror valoare 
cumulată cu valoarea grantului din acest proiect depăşeşte 200.000 Euro. 

 
 

Investiţii Eligibile 
   

Orice investiţie necesară realizării conformităţii cu cerinţele prevăzute în  Autorizaţia 
de Mediu a Companiei 
 
ŞI / SAU 
 
Orice investiţie care are în vedere unul sau mai multe dintre aspectele următoare: 
   

 Participarea voluntară a Companiei la schemele de management de mediu, de 
securitate şi sănătate în muncă şi/sau de asigurare a calităţii produselor  

 Gospodărirea apei şi a apelor uzate  
 Gospodărirea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje 
 Gospodărirea deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase 
 Gospodărirea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice 
 Protecţia calităţii aerului 
 Managementul substanţelor periculoase 
 Protecţia solului şi a apelor subterane 
 Prevenirea şi controlul integrat al poluării 
 Asigurarea securităţii şi sănătăţii salariaţilor 
 Prevenirea riscurilor profesionale 
 Informarea şi instruirea salariaţilor 
 Asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare pentru respectarea 

cerinţelor legislative privitoare la securitatea şi sănătatea în muncă 
 
 
Exemple de investiţii eligibile: modernizări clădiri industriale, echipamente, 
programe software, sisteme de management şi îmbunătăţiri care duc la conformarea 
cu legislaţia în vigoare privind protecţia mediului, siguranţa şi securitatea în muncă, 
calitatea produselor,  aplicabilă sectorului industrial respectiv.  
 
 
 
 
 
 

                                                
2
 Vă rugăm consultaţi în Anexă Lista cu activităţile excluse de BERD 
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Investiţii neeligibile 

 
• Cheltuieli de operare (materii prime, salarii etc.), cu excepţia cazurilor când 

acestea reprezintă o parte integrantă a costului de implementare a investiţiei 
solicitate 

• Speculaţii cu proprietăţi 
• Finanţarea achiziţionării de terenuri 
• Speculaţii cu acţiuni, obligaţiuni şi cu orice alt tip de instrument financiar 
• Refinanţarea (sau orice altă mutare de fonduri a oricărui alt împrumut existent 

sau operaţiune de creditare desfăşurată de către IMM-ul beneficiar 
 
Investiţiile pentru îmbunătăţirea conformităţii în domeniul calităţii/siguranţei 
produsului nu sunt eligibile decât dacă fac parte dintr-un proiect de investiţie mai 
mare, care include aspecte de conformitate in domeniul protecţiei mediului şi/sau 
securităţii şi sănătăţii în muncă.  
 
 

Condiţii de acordare a împrumutului 
 
• Valoarea maximă a împrumutului : 500.000 Euro 
 
• Pot fi finanţate mai multe investiţii în cadrul unui împrumut al unei IMM, dar 

valoarea totală a împrumutului nu va depăşi 500.000 Euro 
 
• Pentru o investiţie care depăşeşte valoarea de 500.000 Euro, diferenţa dintre 

valoarea totală a investiţiei şi suma de 500.000 Euro împrumutată prin această 
Facilitate de finanţare poate proveni din alte linii de creditare oferite de banca 
aleasă, în funcţie de acceptul şi acordul realizat cu aceasta. Stimulentul financiar 
primit la finalizarea investiţiei va fi însă de maxim 100.000 Euro (20% din 500.000 
Euro împrumutaţi prin Facilitatea de finanţare) 

 
• Fiecare dintre cele 2 bănci participante va aplica propriile condiţii de creditare: 

condiţii de eligibilitate financiară, moneda în care se face împrumutul, rata 
dobânzilor, perioada de graţie, sancţiuni corespunzătoare pentru cazurile în care 
nu sunt respectate condiţiile Facilităţii de finanţare (inclusiv clauze privind 
returnarea stimulentului financiar acordat fără îndeplinirea tuturor cerinţelor 
necesare) etc.  

 
Singura condiţie pre-stabilită este ca termenul scadent de rambursare a 
împrumutului să nu fie mai mic de 18 luni. 
 

 

Condiţii de acordare a stimulentului financiar nerambursabil 
 
• IMM va primi stimulentul financiar nerambursabil direct de la BERD, în termen de 

20 de zile de la primirea de către BERD a Formularului de verificare a investiţiei, 
emis de Consultantul Verificator (MWH). 
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• Stimulentul financiar se calculează ca procent de 20% din cea mai mică dintre 
următoarele sume: 

 
– Valoarea totală a împrumutului primit de IMM; sau 
– Costurile totale ale investiţiei fără TVA, 
 
dar nu va depăşi 100.000 Euro. 

 
• Moneda de plată - în Euro, în contul indicat de IMM şi specificat de Consultantul 

Verificator în Formularul de verificare. 
 
• Stimulentul financiar nerambursabil va fi plătit doar în cazul proiectelor a căror 

implementare va fi finalizată înainte de 31 octombrie 2009. 
 
 

Etape de participare  
 

Luaţi legătura cu consultantul ATKINS şi veţi fi îndrumaţi cu privire la eligibilitatea 
investiţiei conform criteriilor acestei facilităţi de finanţare; 
 
Completaţi formularul de eligibilitate şi semnaţi scrisoarea de angajament cu BERD 
în vederea obţinerii finanţării; 
 
Solicitaţi informaţii privind criteriile de eligibilitate financiară de la băncile 
participante; 
 
Primiţi asistenţă tehnică gratuită din partea consultantului ATKINS pentru 
identificarea şi definitivarea planului de investiţii necesare conformării cu legislaţia 
în vigoare; 
 
Completaţi cererea de creditare în vederea aprobării de către banca participantă 
aleasă de dumneavoastră şi semnaţi apoi acordul de împrumut cu aceasta; 
 
Finalizaţi până la sfârşitul lui octombrie 2009 investiţia necesară pentru 
conformarea cu legislaţia; 
 
Consultantul MWH va verifica finalizarea investiţiei conform cerinţelor Facilităţii de 
finanţare; 
 
BERD vă va transfera stimulentul financiar nerambursabil în valoare de 20% din 
totalul împrumutului acordat. 

 
 
 

Durată 
 

Facilitatea de finanţare va fi disponibilă până la epuizarea sumei de 40 milioane 
Euro în împrumuturi, dar nu mai târziu de 30 noiembrie 2009. 
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Date de contact  
 

Cristina Lazăr – Consultant de mediu 
 
WS ATKINS Consultants SRL 
Str. General Ernest Broşteanu nr.15 
010527 Bucureşti  

 
Telefon / Fax 
021 210 50 60 

     021 210 51 67  
 

E-mail 
atkins@clicknet.ro 
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ANEXĂ  
 

LISTA DE CRITERII DE EXCLUDERE ŞI DE REFERINŢĂ  

LEGATE DE MEDIU 

 

1. Băncile Participante (BP) nu vor finanţa producerea sau comercializarea nici unui produs sau 
activitate care sunt considerate ilegale conform legislaţiei naţionale din ţara gazdă, sau 
conform convenţiilor şi acordurilor internaţionale.  

2. Fără a limita generalitatea afirmaţiei de mai sus, BP nu vor finanţa următoarele activităţi: 
 

a) Activităţi care implică forme vătămătoare sau exploatatoare de muncă forţată / muncă 
vătămătoare a copiilor, practici discriminatorii sau practici care nu le permit angajaţilor 
să îşi exercite în mod legal drepturile de asociere şi de negociere colectivă. 3 

b) Producerea, comercializarea sau utilizarea fibrelor de azbest sau a produselor care conţin 
azbest.4  

c) Activităţi interzise de legislaţia ţării gazdă sau de convenţiile internaţionale referitoare la 
protecţia resurselor de biodiversitate sau a patrimoniului cultural.5 

d) Producerea sau comercializarea produselor care conţin PCB.6 

e) Producerea şi comercializarea de substanţe farmaceutice, pesticide / ierbicide şi alte 
substanţe periculoase care au făcut obiectul eliminării sau interzicerii pe plan 
internaţional.7 

f) Producerea şi comercializarea de substanţe care epuizează stratul de ozon şi care  fac 
obiectul unor măsuri de reducere treptată la nivel internaţional.8 

g) Comerţul cu specii sălbatice sau produse din specii sălbatice reglementate de CITES.9 

h) Pescuitul cu plasă în mediul marin utilizând plase cu o lungime mai mare de 2,5 km.  

 

                                                
3 Documentele de referinţă sunt Declaraţia privind Principiile şi Drepturile Fundamentale de Muncă elaborată de OIM 
(Organizaţia Internaţională a Muncii), şi principiile prevăzute în următoarele convenţii: Convenţiile OIM 29 şi 105 
(munca forţată sau munca pentru plata unui împrumut – „bonded labour”), 87 (libertatea de asociere), 98 (dreptul la 
asociere colectivă), 100 şi 111 (discriminare), 138 (vârsta minimă), 182 (formele cele mai grave de muncă a copiilor); 
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. 
4 Aceasta nu se aplică la achiziţionarea şi utilizarea plăcilor din azbociment cu un conţinut de azbest <20%. 
5 Convenţiile internaţionale relevante includ, fără a se limita la: Convenţia pentru Conservarea Speciilor Migratoare de 
Animale Sălbatice (Convenţia de la Bonn); Convenţia privind Zonele Umede de Importanţă Internaţională, în special ca 
Habitat al Păsărilor de Apă (Convenţia Ramsar); Convenţia pentru Conservarea Faunei Sălbatice şi a Habitatelor 
Naturale din Europa (Convenţia de la Berna); Convenţia privind Patrimoniul Universal; Convenţia privind 
Biodiversitatea. 
6 PCB: Bifenili policloruraţi – un grup de substanţe chimice foarte toxice. PCB sunt probabil prezenţi în transformatoare 
electrice, condensatoare şi întrerupătoare cu ulei care datează din perioada 1950-1985. 
7 Documentele de referinţă sunt Reglementarea UE (EEC) Nr. 2455/92 referitoare la Exportul şi Importul anumitor 
Substanţe Chimice Periculoase, cu modificările ulterioare; Lista ONU Consolidată a produselor al căror consum şi/sau 
vânzare au fost interzise, retrase, restricţionate sever sau neaprobate de către Guverne; Convenţia privind procedura de 
consimţământ prealabil în cunoştinţă de cauză, aplicabilă anumitor produşi chimici periculoşi şi pesticide care fac 
obiectul comerţului internaţional (Convenţia de la Rotterdam); Convenţia de la Stockholm privind poluanţii organici 
persistenţi; Clasificarea pesticidelor în funcţie de gradul de periculozitate, elaborată de OMS. 
8 Substanţele care epuizează stratul de ozon (ODS): Compuşi chimici care reacţionează cu şi epuizează ozonul 
stratosferic, generând cunoscutele „găuri de ozon”. Protocolul de la Montreal cuprinde lista ODS şi termenele vizate 
pentru reducerea şi eliminarea treptată a acestora. O listă a compuşilor chimici reglementaţi de Protocolul de la 
Montreal, care include aerosoli, substanţe refrigerante, agenţi de spumare, solvenţi şi agenţi de protecţie împotriva 
focului, precum şi detalii privind ţările semnatare şi termenele ţintă pentru eliminarea treptată a acestora, este 
disponibilă la BERD. 
9 CITES: Convenţia privind Comerţul Internaţional cu Specii Periclitate de Faună şi Floră Sălbatică. O listă a speciilor 
CITES este disponibilă la BERD. 
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i) Transportul de petrol sau alte substanţe periculoase în nave petroliere care nu sunt 

conforme cerinţelor IMO (Organizaţia Maritimă Internaţională)10. 
 

3. BP nu vor finanţa următoarele activităţi fără acord prealabil în scris al BERD: 

a) Producerea sau comercializarea de materiale radioactive, inclusiv depozitarea şi tratarea 
deşeurilor radioactive.11 

b) Depozitarea, tratarea sau eliminarea deşeurilor periculoase.  

c) Producerea de energie utilizând combustibili nucleari.  

d) Comerţul trans-frontalier cu deşeuri sau deşeuri din produse.  

e) Eliberarea de organisme modificate genetic în mediul natural, şi comerţul cu OMG.  

f) Construirea sau extinderea semnificativă a unor baraje şi rezervoare de mari dimensiuni.  

g) Mineritul şi extracţia şi procesarea de petrol şi gaze.  

h) Producerea de oţel utilizând cuptoare cu vatră deschisă.  

i) Producerea de aluminiu utilizând electroliza Søderberg. 

j) Activităţi desfăşurate în interiorul, în apropierea sau în amonte de terenurile ocupate de 
popoarele indigene, cum ar fi terenuri utilizate pentru activităţi de subzistenţă ca 
păşunatul sau vânătoarea.  

k) Activităţi desfăşurate în interiorul, în apropierea sau în amonte de zonele protejate 
desemnate conform legislaţiei naţionale sau convenţiilor internaţionale, de situri de 
interes ştiinţific, de habitate ale unor specii rare / periclitate, şi de păduri virgine/ arhaice 
de importanţă ecologică.12 

l) Activităţi care pot afecta negativ siturile de importanţă culturală sau arheologică. 
 
 
 
 

                                                
10 Acestea includ: nave petroliere care nu deţin toate certificatele cerute conform MARPOL SOLAS (inclusiv, fără a se 
limita la acesta, conformitatea cu Codul ISM – International Safety Management), nave petroliere aflate pe lista neagră 
a Uniunii Europene sau interzise prin Memorandumul de Înţelegere de la Paris privind Controlul de Stat în Porturi 
(Paris MOU), şi nave petroliere care urmează să fie eliminate treptat conform Reglementării MARPOL 13G. Nu este 
permisă utilizarea navelor mai vechi de 25 de ani. 
11 Aceasta nu se aplică achiziţionării de echipamente medicale, echipamente de control al calităţii (de măsurare) şi de 
orice alte echipamente la care, în opinia BERD, sursa radioactivă este de mică însemnătate şi/sau dispune de o protecţie 
adecvată.  
12 Principalele documente de referinţă sunt Ghidurile IUCN privind ariile protejate.  


