
 

 

   

Parteneriat cu Banca Europeana de Investitii pentru finantarea IMM-urilor  

  

In urma unui acord incheiat cu Banca Europeana de Investitii (www.eib.org) BT intensifica 

sustinerea sectorului companiilor mici si mijlocii prin finantari in conditii avantajoase de pret 

si cu structuri de rambursare flexibile. Sunt eligibile in cadrul acestui program companiile de 

talie mica si medie (maxim 3.000 de angajati) in vederea finantarii capitalului de lucru si a 

investitiilor.  

  

Banca Europeana de Investitii este institutia de creditare pe termen lung a Uniunii Europene; 

scopul sau este sa sustina integrarea, dezvoltarea economica si cresterea gradului de 

coeziune sociala intre statele membre ale Uniunii Europene.  

  

Ca urmare a standingului financiar bun care ii confera rating AAA, Banca Europeana de 

Investitii poate imprumuta fonduri in conditii avantajoase pe care le transfera catre companii 

mici si mijlocii (IMM), precum si companii de talie medie (Midcaps) din Romania, prin 

intermediul retelei Bancii Transilvania. Companiile sunt informate expres si in mod individual 

asupra avantajului financiar derivand din implicarea Bancii Europene de Investitii. Detalii 

suplimentare privind sustinerea pe care grupul Bancii Europene de Investitii o acorda 

companiilor mici si mijlocii si celor de talie medie se regasesc pe site-ul bancii 

(www.eib.org).  

  

Ce inseamna finantare de la Banca Europeana de Investitii?  

  

Banca Europeana de Investitii intensifica suportul companiilor mici si mijlocii, precum si a 

celor de talie medie facilitand accesul la contractarea de linii de credit, esentiale pentru 

sustinerea dezvoltarii companiilor. Perioada de creditare este de minim 2 ani (durata efectiva 

va depinde de durata economica si tehnica a proiectului finantat), finantarile putand fi 

utilizate pentru implementarea unor proiecte de dimensiuni reduse pana la proiecte de 

amploare, cu valoare a creditului acordat de maxim 12,5 milioane euro (sau in echivalent 

lei).  

Cine poate aplica pentru un credit de la Banca Europeana de Investitii?  

• Companii IMM cu mai putin de 250 de angajati anterior demararii proiectului de 

investitii, rezidente in unul dintre cele 28 de state membre ale Uniunii Europene;  

• Companii Midcap, cu mai putin de 3.000 de angajati cu rezidenta intr-unul din statele 

membre ale Uniunii Europene;  

• Finantarile au un grad de adresabilitate ridicat, toate sectoarele economice fiind 

eligibile cu cateva exceptii: productia armelor si munitiilor, altor echipamente 

utilizate in industria de aparare, a echipamentelor si infrastructurii care atrag limitari 

ale drepturilor individuale ale oamenilor, jocurile de noroc, industria tutunului, 

activitati care implica efectuarea de teste pe animale si care nu asigura 

conformitatea cu “Conventia elaborata de Consiliul Europei pentru protectia 

animalelor asupra carora se realizeaza teste in scopuri experimentale/alte scopuri 

stiintifice”; de asemenea este exclusa finantarea domeniilor cu risc de mediu ridicat 

care nu poate fi mitigat sau anulat, a sectoarelor controversate din punct de vedere 

etic si moral, precum clonarea umana si tranzactiile imobiliare speculative.  
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Ce destinatii sunt eligibile?  

Creditul contractat de la Banca Europeana de Investitii prin intermediul Bancii Transilvania 
poate fi utilizat pentru finantarea tuturor investitiilor si cheltuielilor angajate de companii, 
precum:  
  

o Active tangibile: achizitii de capacitati de productie si echipamente, cu exceptia 

achizitiei de teren; 

o Active intangibile: in special investitii in cercetare si dezvoltare, crearea sau 

preluarea unor retele de distributie pe piata locala sau alte piete ale Uniunii;  

o Europene, preluarea unor licente de fabricatie etc;  

o Finantari pe termen mediu si lung, de capital de lucru, pentru a restabili echilibrul 

financiar al companiilor. 

 

Care sunt beneficiile unei finantari de la Banca Europeana de Investitii?  

• Companiile pot beneficia de dobanzi avantajoase;  

• Exista posibilitatea de negociere a termenului si frecventei de plata a ratelor de 

credit pentru a se adapta cash flow-ului fiecarei companii;  

• Permite implementarea unor investitii majore fara afectarea fluxurilor de numerar 

curente ale companiei.  

Creditele de la Banca Europeana de Investitii se acorda prin intermediul retelei Bancii 

Transilvania, ca urmare competenta de analiza si aprobare apartine BT. Pentru detalii va 

asteptam la oricare dintre sucursalele noastre. 


