SCHEMA CADRU DE AJUTOR DE STAT
ACORDAT SUB FORMĂ DE CREDITE CU DOBANDA SUBVENȚIONATĂ ȘI
GARANȚII LA CREDITE, ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI COVID-19
1. Obiectivul schemei și forma ajutorului
1.1. Prezenta schema are ca obiectiv deblocarea accesului la finanțare a firmelor care se confruntă cu
un deficit brusc de lichidități generat de pandemia COVID-19, în vederea asigurării continuității
în desfășurarea activității acestora.
1.2. În scopul asigurării complementarității cu alte masuri similare de ajutor de stat instituite la nivel
național și destinate susținerii activității IMM-urilor, prezenta schemă de ajutor de stat se
adresează IMM-urilor cu cifră de afaceri peste 20 milioane lei în anul 2019 și întreprinderilor
mari, care nu erau în dificultate la data de 31.12.2019.
1.3. Ajutoarele de stat în baza acestei scheme sunt compatibile cu piața comună în conformitate cu
Comunicarea Comisiei Europene referitoare la Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat
de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (denumită în continuare
Comunicare) și se vor acorda numai după obținerea deciziei de autorizare din partea Comisiei
Europene.
1.4. În baza prezentei scheme, Banca de Export-Import a României în numele și în contul statului
(denumită în continuare EximBank NCS) are în vedere instituirea a două tipuri de măsuri:
a) Măsura A, constând în acordarea de garanții în numele și în contul statului, în proporție de
maxim 90% pentru creditele acordate de către bănci comerciale companiilor pentru
realizarea investițiilor şi/sau pentru susținerea activității curente;
b) Măsura B, constând în acordarea de finanțări cu dobândă subvenționată, în numele și în
contul statului, pentru companii, în scopul realizării investițiilor şi/sau pentru susținerea
activității curente.
1.5. În funcție de prioritățile și necesitățile de finanțare identificate în piață, în cadrul măsurilor A și
B, EximBank NCS va dezvolta unul sau mai multe produse de finanțare și garantare, structurate
pe categorii de beneficiari / sectoare economice, în limita condițiilor prevăzute de prezenta
schemă.
1.6. În cadrul schemei, creditele și garanțiile se vor acorda în prima etapă direct de către EximBank
NCS. Ulterior, acestea se vor putea acorda și prin intermediul băncilor comerciale, în calitate de
intermediari financiari, cu respectarea prevederilor subcapitolului 3.4 din Comunicare. Decizia
de a acorda creditele / garanțiile prin intermediari financiari va fi luată în funcție de volumul,
ritmul solicitărilor și capacitatea EximBank NCS de procesare a acestora, urmărindu-se
valorificarea capacității intermediarilor financiari de distribuire în piață a acestor produse, în
scopul obținerii impactului estimat al schemei de ajutor de stat.
1.7. În cadrul acestei scheme, EximBank NCS este furnizor de ajutor de stat, iar administratori ai
schemei pot fi EximBank NCS și, dacă este cazul, băncile comerciale.
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2. Baza legală
2.1. Prezenta schemă se aplică cu luarea în considerare a prevederilor următoarelor acte normative:
 Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcționarea Băncii de Export-Import a României
EximBank - S.A., republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înființarea, atribuțiile, competențele şi modul de
funcționare ale Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții şi Asigurări (denumit in
continuare CIFGA) şi reglementarea operațiunilor de finanțare, garantare şi asigurare
efectuate de Banca de Export-Import a României EximBank - S.A. în numele şi în contul
statului, cu modificările și completările ulterioare;
 Comunicarea Comisiei Europene referitoare la Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de
stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19, subcapitolul 3.2. –
„Ajutor sub forma de garanții pentru împrumuturi”, subcapitolul 3.3 – „Ajutor sub forma de
subvenție de dobândă pentru credite”, subcapitolul 3.4 – Ajutor sub forma creditelor și
garanțiilor la credite distribuite prin intermediul instituțiilor de credit sau a altor instituții
financiare;
 Decizia Comisiei Europene nr. C(2020) 4565/01.07.2020 privind schema cadru de ajutor de
stat sub formă de credite cu dobândă subvenționată și garanții la credite în contextul
pandemiei COVID-19.
3. Definiţii
3.1. În cadrul prezentei scheme, următorii termeni se definesc astfel:
a) Ajutor de stat – orice măsură care îndeplineşte criteriile prevăzute la art. 107 alin.(1) din Tratatul
privind funcționarea Uniunii Europene;
b) Întreprinderi mici şi mijlocii (IMM)– acele întreprinderi care au mai puțin de 250 de angajați şi
care au fie o cifră de afaceri anuală netă care nu depășește echivalentul în lei a 50 milioane de
Euro, fie active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane Euro;
- în cadrul categoriei IMM, întreprindere mijlocie - întreprinderea care are între 50 şi 249 de
salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent
în lei, sau deţine active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro;
- în cadrul categoriei de IMM, întreprindere mică - întreprinderea care are între 10 şi 49 de
salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţine active totale de până la 10
milioane euro, echivalent în lei;
- în cadrul categoriei de IMM, microîntreprindere - întreprinderea care are până la 9
salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţine active totale de până la 2
milioane euro, echivalent în lei.
Calculul cifrei de afaceri şi al numărului de salariaţi se face ţinând cont de statutul
întreprinderii, respectiv întreprindere autonomă, legată sau parteneră, astfel cum sunt acestea
definite în Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, care a preluat
prevederile Anexei la Recomandarea CE din 6 mai 2003 privind definiţia
microîntreprinderilor, a întreprinderilor mici şi mijlocii, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr.
L 124/20.05.2003;
c) Întreprinderi mari – întreprinderi care nu îndeplinesc criteriile prevăzute la punctul b) pentru a
fi considerate IMM;
d) Întreprinderi în dificultate1- o întreprindere este considerată în dificultate dacă se află în una
dintre următoarele situaţii:
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Astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de
declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat,
modificat şi completat prin Regulamentul (UE) nr. 1.084/2017, la articolul 2 punctul 14 din Regulamentul (UE) nr.
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(i) În cazul unei societăți comerciale cu răspundere limitată (alta decât un IMM care există de
cel puțin trei ani sau, în sensul eligibilității pentru ajutor pentru finanțare de risc, un IMM
aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiții pentru
finanțare de risc în urma unui proces de diligență efectuat de un intermediar financiar
selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din
cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor
acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte
din fondurile proprii ale societății) conduce la un rezultat negativ care depășește jumătate din
capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziții, „societate cu răspundere limitată” se
referă în special la tipurile de societăți menționate în anexa I la Directiva 2013/34/UE (4), iar
„capital social” include, dacă este cazul, orice capital suplimentar;
(ii) În cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere
nelimitată pentru creanțele societății (alta decât un IMM care există de cel puțin trei ani),
atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu așa cum reiese din contabilitatea
societății a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei prevederi, „o
societate comercială în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru
creanțele societății” se referă în special la acele tipuri de societăți menționate în anexa II la
Directiva 2013/34/UE;
(iii) Atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau
îndeplinește criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de
insolvență să fie deschisă la cererea creditorilor săi;
(iv) Atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul
sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui
plan de restructurare;
(v) În cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani:
1. raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; și
2. capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea
1,0;
e) Beneficiar– IMM cu cifră de afaceri peste 20 milioane lei sau întreprindere mare;
f) Garanție – angajament irevocabil și necondiționat asumat de EximBank în numele și în contul
statului în condițiile prezentei scheme și materializat într-o scrisoare de garanție, conform căruia
EximBank se angajează să plătească băncii finanțatoare o parte din pierderea suportată ca
urmare a producerii riscului de credit;
g) Credit – credit de investiții sau credit pentru capital de lucru acordat de EximBank în numele și
în contul statului unui beneficiar, în condițiile prezentei scheme; în noțiunea de credit nu se
includ plafoanele de facilități (plafon de scrisori de garanție bancară, plafon multiprodus, alte
tipuri de plafoane).
4. Bugetul și durata schemei
4.1. Pentru creditele și garanțiile acordate în baza prezentei scheme de ajutor de stat, EximBank
acționează în numele şi în contul statului.
4.2. Sursa de finanțare a măsurilor instituite în baza prezentei scheme este reprezentată de fondurile
puse la dispoziție de către Ministerul Finanțelor Publice și administrate de EximBank în numele
și în contul statului.
702/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale ca fiind
compatibile cu piața internă, în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
respectiv, la articolul 3 punctul 5 din Regulamentul (UE) nr. 1388/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare
acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în producția, prelucrarea și comercializarea produselor
obținute din pescuit și acvacultură ca fiind compatibile cu piața internă, în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul
privind funcționarea Uniunii Europene.
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4.3. Bugetul schemei are un cuantum total de 4 miliarde lei (aprox. 800 milioane EUR), alocat
estimativ astfel:
a) pentru Măsura A – un buget în valoare de 2 miliarde lei (aprox. 400 milioane EUR) care va
permite constituirea unui portofoliu de garanții la credite estimat la 6,5 miliarde lei (aprox.
1,5 miliarde EUR), destinat unui număr estimat de 325 de beneficiari.
b) pentru Măsura B – un buget în valoare de 2 miliarde lei (aprox. 400 milioane EUR), care va
permite acordarea de credite în valoare de 2 miliarde lei (aprox. 400 milioane EUR), destinat
unui număr estimat de 100 de beneficiari.
În funcție de necesitățile de finanțare ale fiecărei măsuri în parte, EximBank NCS poate realiza
redistribuiri de sume între bugetele aferente celor două măsuri, în limita bugetului total al
schemei.
4.4. Ajutoarele de stat se pot acorda de la data publicării Normelor de aplicare a prezentei scheme în
Monitorul Oficial al României și până la data de 31.12.2020.
4.5. Schema se aplică beneficiarilor care depun o Cerere până cel târziu în data de 30.11.2020, iar
acordarea creditelor și garanțiilor (semnarea Convențiilor de garantare / Contractelor de credit)
în baza schemei se va face până cel târziu la data de 31.12.2020.
5. Beneficiari şi criterii de eligibilitate
5.1. Pot beneficia de credite cu dobândă subvenționată și garanții de stat în baza prezentei scheme
companiile care își desfășoară activitatea pe teritoriul României, din toate sectoarele de
activitate, cu următoarele excepții:
a) industria jocurilor de noroc și pariurilor,
b) producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate
sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope,
c) activități de investigare și protecție,
d) tranzacţii imobiliare,
e) intermediere financiară și asigurări.
5.2. În cadrul măsurilor A și B, ajutorul de stat se acordă beneficiarilor care îndeplinesc cumulativ
următoarele criterii de eligibilitate:
(1) sunt persoane juridice de drept privat, organizate în baza Legii societăților nr. 31/1990,
republicată, cu completările și modificările ulterioare;
(2) se încadrează în categoria IMM care au cifra de afaceri peste 20 milioane lei în anul 2019
sau se încadrează în categoria întreprinderilor mari;
(3) nu se aflau în dificultate la data de 31.12.2019, așa cum aceasta noțiune este definită în
Capitolul 3 Definiții;
(4) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care
asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale în
vigoare;
(5) nu se află în procedură de executare silită, închidere operațională, dizolvare, lichidare sau
administrare specială și nu face obiectul nici unei cereri adresate instanțelor judecătorești
competente de deschidere a procedurii de concordat preventiv sau de insolvență, la inițiativa
acesteia, ori la solicitarea vreunui terț creditor;
(6) nu înregistrează datorii restante la bugetul general consolidat al statului, al căror mod de
plată nu a fost reglementat; în cazul existenței unor sume restante se poate accepta
reglementarea acestora până la data semnării documentelor contractuale sau cu ocazia primei
utilizări din credit (în cazul creditelor pentru capital de lucru);
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(7) nu se află în litigiu cu EximBank;
(8) nu se află în litigiu, în calitate de pârât2 cu Ministerul Finanțelor Publice.
5.3. Pentru produsele ce vor fi dezvoltate în baza prezentei scheme, EximBank NCS poate stabili, în
cadrul normelor de aplicare a prezentei scheme, condiții tehnice și administrative suplimentare
pentru acordarea garanțiilor (cu titlu de exemplu, condiții privind: situația serviciului datoriei
pentru creditele contractate la bănci, incidentele de plată cu cecuri și bilete la ordin etc.).
6. Descrierea măsurii de ajutor de stat A - Garanții
6.1. În cadrul măsurii A, EximBank NCS, acordă garanţii irevocabile, necondiționate, directe și
exprese, pentru facilități de finanțare acordate de băncile comerciale sub forma creditelor de
investiții și creditelor pentru capital de lucru.
6.2. Garanțiile se acordă beneficiarilor pentru:
a) Credite noi;
b) Credite în derulare – pentru suplimentarea colateralelor existente, în scopul
menținerii/majorării finanțărilor la un nivel care să permită beneficiarilor continuarea
activității.
6.3. Garanțiile pentru credite în derulare se acordă pentru suplimentarea colateralelor existente, doar
în cazurile în care, la solicitarea clientului, banca finanțatoare modifică condițiile inițiale de
acordare a creditului (majorarea valorii, prelungirea maturității etc.) sau în cazurile în care
deprecierea colateralelor existente determină banca finanțatoare să revizuiască condițiile de
acordare a creditului. În toate aceste situații, garanțiile se acordă cu condiția ca:
a) creditul pentru care se solicită garanția să nu fie neperformant;
b) banca finanțatoare să mențină condițiile de acordare a creditului (respectiv să nu reducă
valoarea creditului și/sau să nu majoreze costurile creditului);
c) în cazul în care valoarea creditului nu se majorează, valoarea garanției să acopere doar
deprecierea aferentă garanțiilor colaterale existente.
6.4. Garanția nu se acordă pentru credite având ca obiect refinanțarea altor facilități de credit.
6.5. Valoarea maximă a unui credit de investiții sau de capital de lucru pentru care se poate acorda o
garanție în baza prezentei scheme, nu poate depăși:
a) dublul valorii anuale a cheltuielilor cu salariile ale beneficiarului pe 2019 (incluzând
contribuțiile sociale și costurile cu personalul care lucrează la punctele de lucru ale firmei,
dar este oficial pe statul de plată al subcontractanților) sau pentru ultimul an pentru care
sunt disponibile date. În cazul societăților înființate după 01.01.2019, valoarea maximă a
creditului nu va depăși valoarea anuală estimată a cheltuielilor salariale pentru primii doi
ani de activitate; sau
b) 25% din totalul cifrei de afaceri a beneficiarului din 2019; sau
c) necesarul de lichidități estimat de beneficiar pe perioadă de 18 luni (pentru IMM), respectiv
12 luni (pentru întreprinderi mari) de la data acordării creditului;
Estimarea poate include costuri legate atât de investiții, cât și de capital de lucru, pe baza
declarației pe propria răspundere a beneficiarului referitoare la nevoile de lichiditate.

Criteriul de eligibilitate privind litigiile cu MFP/ANAF are în vedere litigiile înregistrate pe rolul instanțelor de judecată și se referă
la entitățile împotriva cărora MFP/ANAF a inițiat în instanță un litigiu de orice natură, indiferent de faza procesuală a litigiului la data
depunerii documentației de finanțare/garantare.
2
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Limita prevăzută la pct.c) de mai sus, poate fi utilizată în mod excepțional, doar în situația în care
un beneficiar eligibil, în funcție de domeniul de activitate sau natura activității sale, poate
justifica faptul că limitele prevăzute la Art. 6.5 lit. a) și b) nu sunt suficiente pentru estimarea
necesarului de lichidități în lunile următoare, în special (i) în cazul întreprinderilor cu o
dezvoltare rapidă, dar care au un nivel scăzut al cifrei de afaceri sau cheltuieli cu salariile mai
puțin relevante în 2019 și care își propun implementarea unor proiecte de dimensiuni mari care
urmăresc acoperirea unor necesități ale pieței în sectoare specifice ca sănătatea, educația sau
industria alimentară sau (ii) întreprinderi din domeniul turismului sau transporturilor, care se
confruntă cu necesități crescute de lichiditate pentru implementarea proiectelor de investiții, pe o
perioadă scurtă de timp, destinate adaptării la noile standarde de funcționare ale activității
curente, cum ar fi: infrastructură de protecție, echipamente suplimentare de protecție, investiții
suplimentare necesare conformării la noile reguli privind distanțarea socială etc.
6.6. Un beneficiar poate obține garanții pentru unul sau mai multe credite de investiții și/sau de
capital de lucru, cu condiția ca valoarea cumulată a acestora să se încadreze în una din limitele
menționate mai sus.
6.7. Durata creditului garantat (care include perioada de grație la plata ratelor de credit, acolo unde
este cazul) nu trebuie să depăşească 6 ani.
6.8. Garanția acordată în baza prezentei scheme acoperă în mod proporțional:
a) maxim 90% din valoarea creditului (principal), în cazul creditelor noi;
b) maxim 50% din valoarea creditului (principal), în cazul creditelor în derulare.
6.9. În ambele cazuri menționate la pct.6.8 de mai sus, valoarea garanției se reduce pro-rata pe
măsura rambursării de către beneficiar a creditului garantat, în baza informațiilor referitoare la
soldul creditului garantat, transmise lunar de către banca finanțatoare.
6.10. Durata garanției este egală cu durata creditului garantat și nu poate depăși 6 ani.
6.11. Eventualele cereri de executare a garanțiilor pot fi transmise EximBank NCS de către băncile
finanțatoare oricând pe parcursul duratei garanției plus o perioadă de până la 30 zile calendaristice
de la expirarea acesteia.
6.12. Garanţia se acordă în moneda creditului.
6.13. Pentru credite noi, garanţia se acordă numai în completarea garanţiilor constituite de
beneficiar la creditul acordat de banca finanțatoare, iar pentru credite în derulare garanția se acordă
cu condiția menținerii celorlalte garanții colaterale constituite deja la credit (sau, acolo unde este
cazul, cu colaterale echivalente ca și tip, valoare și lichiditate), astfel încât, în ambele cazuri, creditul
garantat să fie acoperit cu colaterale, conform normelor de creditare ale băncii, dar nu mai puțin de
100%.
6.14. Pentru garanțiile acordate în cadrul Măsurii A, beneficiarii datorează EximBank NCS o
primă de garantare, al cărei nivel este stabilit în funcție de tipul beneficiarului și de valoarea efectivă
a garanției:
Suma garantată – SG
exprimată în % din
valoarea creditului
(principal)

Anul 1
(puncte de bază)

75%<SG< 90%
50%<SG< 75%
SG< 50%,

25
20
15

Anul 2 și 3
(puncte de bază)

Anul 4,5,6
(puncte de bază)

50
40
30

100
80
60

IMM
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Întreprinderi mari
75%< SG< 90%
50%<SG< 75%
SG< 50%,

50
40
30

100
70
60

200
170
120

6.15. Pentru orice garanție acordată în baza prezentei scheme, neplata primei de garantare la
termenele și în condițiile stabilite în Convenția de garantare atrage expirarea automată și în
totalitate a garanției.
6.16. Prima se calculează și se plătește, după cum urmează:
a) pentru primul an de garantare, valoarea primei de garantare datorată de beneficiar se
calculează prin aplicarea procentului de primă corespunzător primului an la valoarea
garanţiei şi se plăteşte la data acordării acesteia;
b) pentru anii următori de garantare, prima de garantare se calculează prin aplicarea
procentului de primă corespunzător anului respectiv la soldul garanţiei de la sfârşitul
fiecărui an de garantare şi se plăteşte în primele 15 zile ale anului următor de garantare.
6.17. Condițiile specifice de executare a garanției și de împărțire proporțională și în aceleași condiții
a pierderilor între EximBank NCS, în calitate de garant și banca finanțatoare sunt stabilite în
cadrul Convenției de garantare.
6.18. Banca finanțatoare poate transmite EximBank NCS o cerere de executare a garanției, oricând
după producerea riscului de credit, dar fără a depăși 30 de zile calendaristice de la data
expirării duratei garanției, iar plata garanției se face de către EximBank NCS în maxim 30 de
zile calendaristice de la data primirii documentației complete, în condițiile prevăzute de
Scrisoarea de garanție.
6.19. Banca finanțatoare şi EximBank NCS suportă proporțional, corespunzător procentului de risc
asumat de fiecare parte, pierderile survenite ca urmare a producerii riscului de credit, iar
valoarea netă a oricărei sume recuperate din executarea garanțiilor creditului, va fi împărțită
între aceștia, proporțional cu participarea fiecăruia la risc.

7.

Descrierea măsurii de ajutor B – Credite cu dobândă subvenționată

7.1. În cadrul măsurii B, EximBank NCS acordă beneficiarilor eligibili finanțări în lei, în numele și
în contul statului, sub forma creditelor de investiții și creditelor pentru capital de lucru.
7.2. Creditele nu pot avea ca obiect refinanțarea altor credite.
7.3. Valoarea maximă a unui credit de investiții sau de capital de lucru, nu poate depăși:
a) dublul valorii anuale a cheltuielilor cu salariile ale beneficiarului pe 2019 (incluzând
contribuțiile sociale și costurile cu personalul care lucrează la punctele de lucru ale firmei,
dar este oficial pe statul de plată al subcontractanților) sau pentru ultimul an pentru care
sunt disponibile date. În cazul societăților înființate după 01.01.2019, valoarea maximă a
creditului nu va depăși valoarea anuală estimată a cheltuielilor salariale pentru primii doi
ani de activitate; sau
b) 25% din totalul cifrei de afaceri a beneficiarului din 2019 sau
c) necesarul de lichidități estimat de beneficiar pe perioadă de 18 luni (pentru IMM), respectiv
12 luni (pentru întreprinderi mari) de la data acordării creditului;
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Estimarea poate include costuri legate atât de investiții, cât și de capitalul de lucru, pe baza
declarației pe propria răspundere a beneficiarului referitoare la nevoile de lichiditate.
Limita prevăzută la pct.c) de mai sus, poate fi utilizată în mod excepțional, doar în situația în
care un beneficiar eligibil, în funcție de domeniul de activitate sau natura activității sale, poate
justifica faptul că limitele prevăzute la Art. 7.3 lit. a) și b) nu sunt suficiente pentru estimarea
necesarului de lichidități în lunile următoare, în special (i) în cazul întreprinderilor cu o
dezvoltare rapidă, dar care au un nivel scăzut al cifrei de afaceri sau cheltuieli cu salariile mai
puțin relevante în 2019 și care își propun implementarea unor proiecte de dimensiuni mari care
urmăresc acoperirea unor necesități ale pieței în sectoare specifice ca sănătatea, educația sau
industria alimentară sau (ii) întreprinderi din domeniul turismului sau transporturilor, care se
confruntă cu necesități crescute de lichiditate pentru implementarea proiectelor de investiții, pe
o perioadă scurtă de timp, destinate adaptării la noile standarde de funcționare ale activității
curente, cum ar fi: infrastructură de protecție, echipamente suplimentare de protecție, investiții
suplimentare necesare conformării la noile reguli privind distanțarea socială etc.
7.4. EximBank NCS poate acorda unui beneficiar unul sau multe credite de investiții și/sau de
capital de lucru, cu condiția ca valoarea cumulată a acestora să se încadreze în una din limitele
menționate mai sus.
7.5. Durata creditului (care include perioada de grație la plata ratelor de credit, acolo unde este
cazul) nu trebuie să depăşească 6 ani.
7.6. În cazul creditelor de investiții, se poate stabili o contribuție proprie a beneficiarului de minim
10% din costul total al proiectului.
7.7. Pentru creditul de investiții sau de capital de lucru, beneficiarul are obligația constituirii de
garanții colaterale care să acopere valoarea creditului (principal) în proporție de minim 100%.
7.8. Pentru creditele acordate în cadrul Măsurii B, beneficiarii datorează EximBank NCS o
dobândă3 alcătuită din:
a) rata de bază variabilă, reprezentată de rata ROBOR 3L, cu condiția ca acest nivel să nu fie
mai mic decât rata de bază minimă stabilită la nivelul ROBOR 12L valabil la data de
17.06.20204,la care se adaugă;
b) marja riscului de credit, stabilită în funcție de tipul beneficiarului și durata creditului, după
cum urmează:
Tip beneficiar
IMM
Întreprindere mare

Anul 1
(puncte de bază)
25
50

Anul 2 și 3
(puncte de bază)
50
100

Anul 4,5,6
(puncte de bază)
100
200

7.9. Un credit poate fi rambursat, de regulă, prin mai multe rate intermediare sau într-o singură rată
finală, conform graficului de rambursare, prevăzut în contractul de credit.
7.10. Analiza solicitărilor de finanțare se va realiza de către EximBank NCS, conform normelor
proprii de creditare aplicabile creditelor acordate în numele și în contul statului. Condițiile specifice
de acordare, derulare și executare a creditului sunt stabilite în cadrul Contractului de credit încheiat
între beneficiar și Eximbank NCS.

rata de dobândă minimă (rata de bază plus marja) va fi de cel puțin 10 puncte de bază p.a
data notificării schemei cadru de ajutor de stat

3
4
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7.11. În cazul în care beneficiarul nu achită datoriile sale față de EximBank NCS în termen de
maxim 90 de zile de la data scadenței acestora, EximBank NCS are dreptul să declare creditul
exigibil și să inițieze procedura de executare silită.

8. Procedura de implementare a măsurilor în cadrul schemei de ajutor de stat
8.1.Pentru a beneficia de credite sau garanții în baza prezentei scheme, solicitanții transmit
EximBank NCS o Cerere însoțită de documentația necesară analizei solicitării.
8.2.În baza documentației prezentate, EximBank NCS verifică încadrarea solicitării în condițiile
prezentei scheme și propune spre aprobare CIFGA acordarea de credite sau garanții în limita
bugetului alocat, pe principiul primul venit, primul servit.
8.3. EximBank NCS va monitoriza derularea creditelor și garanțiilor acordate în baza prezentei
scheme. În cazul garanțiilor, monitorizarea se face pe baza informațiilor transmise de banca
finanțatoare referitoare la situația creditelor garantate și are în vedere detalii tehnice privind
derularea creditului garantat (urmărirea soldurilor creditelor garantate, a serviciului datoriei
acestora etc.), fiind exclusă orice acțiune de administrare efectivă a riscului de credit, care
rămâne în responsabilitatea exclusivă a băncii finanțatoare.
8.4. În cazul creditelor și garanțiilor la credite acordate prin intermediul băncilor comerciale în
calitate de intermediari financiari, EximBank NCS va încheia cu intermediarul financiar o
Convenție în cadrul căreia se vor stabili condițiile în care instituția va asigura transferul
avantajului acordat catre beneficiarii finali, după cum urmează:
a) În cazul Măsurii A, se va stabili ca, pentru creditele acordate cu garanție EximBank NCS, se
vor aplica dobânzile standard practicate de intermediarii financiari pentru creditele de același
tip din portofoliu acordate înainte de declanșarea pandemiei COVID-19 (se vor aplica
aceleași marje de risc ca în cazul creditelor cu profil de risc echivalent cu creditul garantat).
Pentru creditele existente, garanțiile se vor acorda în completarea colateralelor existente și nu
în scopul înlocuirii acestora.
b) În cazul Măsurii B, vor fi încheiate acorduri in sistem on-lending sau pe principiul risksharing.
Pentru creditele acordate în sistem on-lending, comisioanele încasate de intermediarii
financiari vor fi limitate la costurile aferente analizei/administrarii creditului, transferând
astfel beneficiarului final, avantajul creditului cu dobânda redusă.
Pentru creditele acordate în sistem risk-sharing, conform convențiilor încheiate cu băncile, se
vor stabili condiții diferite pentru partea din credit finanțată de EximBank, față de care
intermediarii financiari vor încasa doar costurile aferente analizei/administrarii creditului și
partea din credit finanțată de bancă, pentru care banca își asumă expunerea la risc aferentă și
care va fi acordată în condiții comerciale, inclusiv prin aplicarea de dobânzi la nivelul pieței.

9. Regula de cumul
9.1. Ajutorul de stat acordat în cadrul Măsurii A (garanție) nu poate fi cumulat cu un ajutor acordat
în cadrul Măsurii B (credit), pentru același credit și viceversa. Prevederea se aplică și pentru
măsurile de ajutor de stat similare adoptate de alte instituții din România, în baza prevederilor
subcapitolelor 3.2 și 3.3. din Comunicare.
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9.2. Ajutorul de stat acordat în baza Măsurii A (garanție) poate fi cumulat cu ajutorul de stat în
cadrul Măsurii B (credit) pentru credite diferite, cu condiția ca valoarea cumulată a creditelor
pentru un beneficiar să nu depășească limitele menționate la pct.6.5, respectiv 7.3 de mai sus.
9.3. Un beneficiar poate accesa, în paralel, mai multe măsuri de ajutor de stat (credite sau garanții),
adoptate în baza prevederilor subcapitolelor 3.2 și 3.3. din Comunicare cu condiția ca valoarea
maximă a creditelor acordate/garantate să nu depășească limitele menționate la pct.6.5,
respectiv 7.3 de mai sus.
9.4. Ajutorul de stat acordat în baza schemei poate fi cumulat cu alte măsuri de ajutor de stat
aprobate de Comisie, conform altor subcapitole ale Comunicării, cu condiția respectării
prevederilor din aceste subcapitole.
9.5. Ajutorul de stat acordat în baza schemei poate fi cumulat cu ajutorul acordat în baza
Regulamentelor de minimis sau a Regulamentelor privind exceptările în bloc, cu condiția ca
prevederile și regulile de cumul din aceste regulamente să fie respectate.
9.6. Ajutorul de stat acordat în baza schemei poate fi cumulat cu alte forme de finanțare comunitare,
cu condiția respectării intensităților maxime admise prevăzute în reglementările aplicabile
relevante.

10. Monitorizarea schemei şi raportări
10.1. Pentru măsurile instituite în baza prezentei scheme, EximBank NCS respectă obligațiile de
monitorizare și raportare prevăzute de Comunicare, precum și de legislația națională și
europeană relevantă, pe toată perioada de derulare a schemei.
10.2. Monitorizarea ajutoarelor de stat acordate în baza prezentei scheme se face de către EximBank
NCS, în baza informațiilor și documentelor puse la dispoziție de către beneficiar și băncile
finanțatoare.
10.3. În situația în care EximBank NCS constată că beneficiarii nu au respectat prevederile
contractuale, solicită acestora rambursarea ajutorului de stat primit, la care se adaugă dobânda
aferentă, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind
procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi
completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea
20/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită
potrivit prevederilor din Regulamentul (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de
stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii
Europene şi din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în
aplicare a Regulamentului (UE) 2015/1589 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a
articolului 93 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.
10.4. Recuperarea ajutoarelor de stat se realizează potrivit prevederilor Ordonanței de urgenţă a
Guvernului nr.77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea 20/2015, cu
modificările și completările ulterioare.
10.5. EximBank va păstra evidențe detaliate referitoare la toate ajutoarele acordate în cadrul
schemei. Aceste evidențe conțin toate informațiile necesare pentru a stabili dacă au fost
respectate condițiile de acordare și trebuie păstrate timp de 10 ani de la data acordării
ajutorului si furnizate, la cerere, Comisiei Europene.
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10.6. Beneficiarii ajutorului de stat acordat în baza prezentei scheme trebuie să păstreze toate
documentele aferente acestuia timp de 10 ani şi sunt obligați să le pună la dispoziția autorității
de implementare a schemei de ajutor de stat sau a Consiliului Concurenței ori de câte ori le
sunt solicitate.
10.7. EximBank NCS, în calitate de furnizor de ajutor de stat are obligația de a transmite Consiliului
Concurenței toate datele şi informațiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la
nivel naţional, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de
monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului
Concurenței nr. 175/2007, precum şi datele şi informațiile necesare pentru întocmirea
inventarului ajutoarelor de stat şi a rapoartelor şi informărilor necesare îndeplinirii obligațiilor
României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.
10.8. EximBank NCS are obligația înregistrării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în
România (RegAS) a prezentei scheme, a contractelor, a plăților efectuate şi a eventualelor
recuperări, în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui Consiliului Concurenței nr.
437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind registrul ajutoarelor de stat.
11. Dispoziţii finale
11.1. În scopul implementării acestei scheme, prin intermediul unor produse de finanțare și garantare
specifice, EximBank NCS emite norme si proceduri în aplicarea acesteia, care se supun
aprobării Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări. Normele vor fi
publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.
11.2. Prezenta schemă va fi publicată pe site-ul EximBank.
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