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1. INTRODUCERE
1.1. Reglementare
Toate relațiile de afaceri dintre persoanele juridice și SOCIETATE DE MICROFINANȚARE
IFN ROMCOM SA, cu sediul în mun. Oradea, str. Gheorghe Doja, nr. 49A, jud. Bihor, CUI
18297835, nr. de ordine în Registrul Comerțului J05/103/20.01.2006, nr. de înregistrare în
Registrul General al BNR RG-PJR-05-110179/23.02.2011, nr. de înregistrare în Registrul
Special al BNR RS-PJR-05-110127/03.08.2021, telefon 0359.173.300, web www.romcom.ro,
e-mail office@romcom.ro, (denumită în continuare „IFN ROMCOM SA”, „IFN” sau
„Împrumutător”), sunt guvernate de prezentul document, Termeni și Condiții Generale de
Afaceri (numit în continuare TCGA), precum și de termenii și condițiile specifice produselor și
serviciilor achiziționate de Client. Anexele atașate la prezentul document, reprezintă parte
integrantă a TCGA.
Autoritatea de supraveghere a IFN ROMCOM SA este Banca Națională a României (“BNR”),
cu sediul central în România, București, strada Lipscani nr. 25, sector 3, cod poștal 030031.
Prezentele TCGA conțin informații importante pentru clienții IFN ROMCOM SA și împreună
cu Formularele Contractelor de Împrumut ale societății, inclusiv anexele acestora precum și
celelalte documente pe care Clientul a agreat să le semneze în vederea contractării unuia sau
mai multor împrumuturi de la IFN ROMCOM SA, determină aspectele contractuale aplicabile
relației contractuale de afaceri dintre Client și IFN ROMCOM SA și
împrumutului/împrumuturilor pe care IFN ROMCOM SA le furnizează Clientului. În cele ce
urmează, orice astfel de document semnat de Client împreună cu IFN ROMCOM SA vor fi
denumite generic “Documentația Contractuală”. Relațiile de afaceri dintre Client și IFN
ROMCOM SA se bazează pe încredere reciprocă.
Prin semnarea Documentației Contractuale, Clientul este de acord că Documentația
Contractuală inclusiv prezentele TCGA, astfel cum vor fi actualizate periodic de IFN ROMCOM
SA, reflectă în mod deplin întreaga voință a Clientului cu privire la împrumuturile pe care IFN
ROMCOM SA i le va acorda și prevalează față de orice alte înțelegeri, înscrisuri, documente
pre-contractuale sau negocieri care au avut loc între reprezentanții Clientului și IFN ROMCOM
SA înainte de semnarea Documentației Contractuale. Nu există niciun fel de elemente
secundare legate de Documentația Contractuală și înțelegerea dintre Client și IFN ROMCOM
SA care să nu fi fost reflectate în Documentația Contractuală.
Semnând orice document din cadrul Documentației Contractuale, Clientul confirmă că IFN
ROMCOM SA i-a pus la dispoziție prevederile acestor TCGA, fie prin accesarea acestora pe
site-ul www.romcom.ro, fie, la cerere, pe suport hârtie la sediul IFN ROMCOM SA sau în
format electronic prin transmiterea pe adresa de e-mail a Clientului, și ale Documentației
Contractuale în general precum și orice informații necesare înțelegerii prevederilor acestora.
Astfel, Clientul este de acord să își asume riscul de eroare cu privire la înțelegerea oricărei
prevederi din Documentația Contractuală, inclusiv prezentele TCGA în sensul Articolului 1209
din Codul Civil.
TCGA reprezintă cadrul contractual general în baza căruia IFN ROMCOM SA înțelege să
presteze, iar Clientul să beneficieze de produsele și serviciile oferite de IFN.
TCGA se completează cu:
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(a) Documentația Contractuală, în special cu prevederile Contractelor de Împrumut ale IFN
ROMCOM SA specifice fiecărui tip de produs de creditare semnate/însușite de către Clienți
prin acceptarea expresă sau tacită;
(b) actele normative în vigoare, inclusiv reglementările BNR; și
(c) uzanțele și practicile interne și internaționale în ce privește acordarea de credite pentru
începerea și dezvoltarea de mici afaceri.
În măsura în care există discrepanțe între TCGA și prevederile Contractelor de Împrumut ale
IFN ROMCOM SA specifice fiecărui produs de creditare, prevederile Contractului de Împrumut
vor prevala.
În măsura în care există discrepanțe între TCGA și actele normative în vigoare, actele
normative în vigoare vor prevala.
Semnarea de către Client a unui Contract de Împrumut cu IFN ROMCOM SA semnifică
însușirea și acceptarea în totalitate și fără rezerve de către Client a tuturor termenilor și
condițiilor TCGA.
1.2. Definitii
Termenii folosiți în prezentul document vor avea următorul sens:
Contract de împrumut (Contract de credit) - Acord încheiat, ca urmare a înțelegerii între
două persoane, între împrumutat şi împrumutător, în care împrumutatul este cel care obţine
resurse financiare, iar împrumutătorul este cel care acordă finanţarea. Termenii "Împrumut" și
"Credit" pot fi utilizați interschimbabil.
Împrumutat - Debitor sau persoana care conform contractului de împrumut ia bani cu
împrumut.
Împrumutător - Creditor sau persoana care conform contractului de împrumut acordă o sumă
de bani cu împrumut, sau de la care se împrumută debitorul. Termenii "Împrumutător" și
"Creditor" pot fi utilizați interschimbabil.
Ipotecă imobiliară - Drept real în al cărui temei creditorul are dreptul să ceară satisfacerea
creanţelor sale, cu preferinţă faţă de ceilalţi creditori, inclusiv statul, din valoarea bunurilor
imobile depuse în ipotecă, în cazul în care debitorul omite să execute obligaţiile garantate cu
ipotecă.
Ipotecă mobiliară (gaj) - Drept real în al cărui temei creditorul are dreptul să ceară
satisfacerea creanţelor sale, cu preferinţă faţă de ceilalţi creditori, inclusiv statul, din valoarea
bunurilor mobile depuse în ipotecă, în cazul în care debitorul omite să indeplineasca obligaţiile
garantate cu ipotecă.
Garant ipotecar - Persoană ce transmite în ipotecă un bun sau bunuri mobile sau imobile în
vederea garantării executării obligaţiei debitorului.
Contract de ipotecă - Acord încheiat între creditorul ipotecar şi debitorul ipotecar, în temeiul
căruia primul, în modul stabilit de legislaţie, are dreptul să pretindă satisfacerea creanţelor
sale pecuniare din valoarea bunului mobil sau imobil ipotecat.
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Fidejusiune - Contract prin care o persoana (fidejusor) se angajeaza in fata creditorului sa
execute obligatia debitorului in cazul in care acesta nu ar executa-o el insusi in termen.
Dobânda liniară - Suma fixă de bani plătită de împrumutat împrumutătorului, raportată la
valoarea iniţială a creditului, care se percepe lunar de la data acordării împrumutului până la
expirarea duratei contractului şi rămâne neschimbată pe toată durata desfăşurării contractului.
Dobânda liniară lunară = Valoarea împrumutului x Rata anuală a dobânzii liniare x 30 / 360
Suma minimă de plată - Suma plătită lunar de împrumutat, pentru creditul flexibil pe toată
durata contractului, scadentă în ultima zi calendaristică a fiecărei luni, reprezentând dobânda
lunară calculată pentru întregul plafon aprobat.
Suma minimă de plată = Plafonul aprobat x Rata dobânzii anuale x 31 / 365
Dobânda zilnică - Dobânda aferentă creditului flexibil care se calculează zilnic la soldul din
ziua respectivă al împrumutului şi se percepe lunar, în ultima zi calendaristică a lunii, de la
data acordării împrumutului până la expirarea duratei contractului.
Dobânda zilnică = Soldul împrumutului x Rata anuală a dobânzii / 365
Penalitate - Sumă de bani achitată de client ca urmare a întârzierii achitării ratelor conform
scadenţelor.
Penalităţi datorate = Valoarea ratei (principal + dobânzi) x Rata de penalitate x Numărul de
zile restante
Număr de zile de întârziere - Numărul de zile trecute de la scadenţă, unde 1 zi de întârziere
este ziua următoare a scadenţei; data scadentă nu intră în numărul de zile de restanţe.
Bilet la ordin - Instrument de plată prin care o persoană (subscriitor) se obligă să plătească
o sumă de bani altei persoane (beneficiar), la scadenţă sau la ordinul acesteia.
Elementele pe care trebuie să le cuprindă biletul la ordin sunt următoarele:
▪ Denumirea de bilet la ordin;
▪ Promisiunea necondiţionată de a plăti o sumă determinată;
▪ Data scadenţei (dacă nu este prevăzută, biletul la ordin va fi considerat plătibil la vedere);
▪ Locul plăţii (în lipsa acestui element, locul emiterii va fi considerat loc de plată şi locul
domiciliului emitentului);
▪ Numele beneficiarului;
▪ Data şi locul emiterii (dacă nu a fost arătat locul emiterii, se va lua în considerare locul
arătat lângă numele emitentului);
▪ Semnătura emitentului.
Dosarul de finanţare (sau Dosarul de Credit) - Cuprinde totalitatea documentelor incluse în
dosarul de creditare, respectiv Angajamentele si/sau orice alte documente care consemneaza
orice tip de credit, cu respectarea Politicii de cunoastere a clientelei si de prevenire a spalarii
banilor si finantarea terorismului.
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Disbursarea creditului - Transferul creditului (suma imprumutata mentionata in contractul de
imprumut) în contul de bancă al clientului prin virament bancar; transferul se face exclusiv prin
virament bancar în contul bancar indicat de client în cererea de finanţare şi/sau în contractul
de credit / împrumut. În condițiile în care clientul solicită disbursarea totală sau parțială într-un
cont diferit de cel menționat în cererea de finanțare, acesta va adresa o cerere scrisă către
ROMCOM care să menționeze numărul nou de cont.
Un singur debitor - orice persoană/entitate sau grup de persoane fizice şi/sau entităţi cu ori
fără personalitate juridică, faţă de care instituţia financiară nebancară are o expunere şi:
a) care constituie un singur risc, deoarece una dintre ele deţine, direct ori indirect, controlul
asupra celeilalte ori celorlalte; sau
b) între care nu există o relaţie de control, dar care trebuie să fie considerate ca reprezentând
un singur risc de credit, deoarece între ele există asemenea legături încât, dacă una dintre ele
s-ar confrunta cu probleme financiare, există probabilitatea ca şi cealaltă sau toate celelalte
să se confrunte cu dificultăţi de rambursare a creditului acordat de instituţia financiară
nebancară.
Grup - mai multe entităţi reunite după criterii stabilite de instituţiile financiare nebancare prin
norme interne, aprobate cel puţin la nivelul comitetului de administrare a riscurilor, care să
răspundă cerinţelor prezentului regulament.
Grupul de persoane fizice şi/sau juridice care acţionează împreună - grupul persoanelor
care îşi exercită drepturile aferente acţiunilor deţinute, în concordanţă cu un acord explicit sau
implicit intervenit între ele.
Grup de clienţi aflaţi în legătură – reprezintă:
a) două ori mai multe persoane fizice şi/sau juridice care constituie, dacă nu se dovedeşte
altfel, un singur risc deoarece una dintre ele deţine, direct ori indirect, controlul asupra
celeilalte ori celorlalte; sau
b) două ori mai multe persoane fizice şi/sau juridice între care nu există o relaţie de control,
aşa cum este descrisă la lit. a), dar care trebuie să fie considerate ca reprezentând un singur
risc deoarece sunt interconectate în asemenea măsură încât, în cazul în care una dintre
acestea s-ar confrunta cu probleme financiare, în special dificultăţi de finanţare ori de
rambursare, cealaltă sau toate celelalte ar întâmpina probabil dificultăţi de finanţare ori de
rambursare.
Expunere - orice sumă aferentă activelor evidenţiate în bilanţ sau elementelor din afara
bilanţului instituţiei financiare nebancare care implică un risc efectiv sau potenţial pentru
instituţia financiară nebancară şi care rezultă din tranzacţii încheiate cu o contrapartidă în
realizarea activităţii de creditare desfăşurate conform obiectului de activitate, cum ar fi:
acordare de credite (de consum, ipotecare, imobiliare, microcredite, finanţarea tranzacţiilor
comerciale, operaţiuni de factoring, scontare, forfetare etc.), leasing financiar, emiterea de
garanţii, asumarea de angajamente de garantare şi asumarea de angajamente de finanţare
şi alte forme de finanţare de natura creditului, inclusiv deţinerile de valori mobiliare.
În calculul expunerii vor fi cuprinse inclusiv, dar fără a se limita la acestea, şi următoarele
sume: comisioanele percepute de creditor în contextul respectivei operaţiuni de creditare, TVA
facturat şi, în măsura în care acestea nu sunt plătite direct de utilizator către terţi, primele
datorate pentru asigurarea bunurilor ce fac obiectul contractelor de leasing şi comisioanele
pentru servicii de înmatriculare.
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Expunerea agregată - valoarea tuturor expunerilor nete din active bilanţiere şi din elemente
din afara bilanţului ale unei instituţii financiare nebancare.
Operaţiune în condiţii de favoare - operaţiune ale cărei clauze contractuale agreate de părţi
nu reflectă condiţiile de piaţă existente la data încheierii tranzacţiei, conducând la înregistrarea
de către instituţia financiară nebancară a unei pierderi pe ansamblul relaţiei cu clientul în
cauză, şi care, din aceste considerente, nu ar fi încheiată de entitate cu oricare dintre clienţii
săi.
Persoană aflată în relaţii speciale cu instituţia financiară nebancară, reprezentând o
entitate sau un grup:
a) administratorii/membrii consiliului de supraveghere ai instituţiei financiare nebancare,
persoane fizice, reprezentanţii permanenţi ai administratorilor/membrilor consiliului de
supraveghere, persoane juridice, conducătorii, auditorii statutari şi persoanele fizice
desemnate să reprezinte societăţile care au calitatea de firmă de audit a instituţiei
financiare nebancare;
b) administratorii/membrii consiliului de supraveghere, persoane juridice, şi firma de audit ai
instituţiei financiare nebancare;
c) administratorii/membrii consiliului de supraveghere, persoane fizice, respectiv
reprezentanţii permanenţi ai administratorilor/membrilor consiliului de supraveghere,
persoane juridice, ai persoanelor juridice ce exercită controlul asupra instituţiei financiare
nebancare;
d) orice acţionar semnificativ al instituţiei financiare nebancare;
e) orice entitate la al cărei capital social instituţia financiară nebancară are o participaţie de
cel puţin 10%;
f) familiile persoanelor fizice prevăzute la lit. a), c) şi d), după caz.
Familie - soţii, rudele şi afinii de gradul întâi.
Expunere mare ▪ Expunerea unei instituţii financiare nebancare faţă de un singur debitor este considerată
ca fiind expunere mare atunci când valoarea brută a acesteia este egală sau depăşeşte
10% din fondurile proprii ale instituţiei financiare nebancare;
▪ Expunerea unei instituţii financiare nebancare faţă de o persoană aflată în relaţii speciale
cu aceasta este considerată ca fiind expunere mare atunci când valoarea brută a acesteia
este egală sau depăşeşte 10% din fondurile proprii ale instituţiei financiare nebancare.
1.3. Aria de aplicare
Toate relațiile contractuale de afaceri dintre Clienți și IFN ROMCOM SA sunt guvernate de
prezentele TCGA, împreună cu anexele la acestea, precum și de termenii și condițiile specifice
produselor de creditare contractate de Client.
În cazul unui Client nou, relația contractuală de afaceri între IFN și respectivul Client va deveni
efectivă de la data semnării Contractului de Împrumut și va fi reglementată prin Documentația
Contractuală, inclusiv TCGA, astfel cum vor fi actualizate periodic. TCGA vor continua să se
aplice raporturilor contractuale dintre IFN ROMCOM SA și Client până la data încetării relației
contractuale de afaceri.
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IFN ROMCOM SA are dreptul să modifice TCGA, orice modificare urmând să fie adusă la
cunoștința Clienților existenți și a Clienților potențiali prin publicare pe site-ul societății
(www.romcom.ro).
Clientul are posibilitatea ca, în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a modificărilor
menționate mai sus, să notifice IFN ROMCOM SA, prin scrisoare cu confirmare de primire sau
la sediul IFN ROMCOM SA, cu privire la refuzul TCGA și denunțarea Documentației
Contractuale.
Netrimiterea de către Client a unei astfel de notificări, în termen de 30 de zile de la data intrării
în vigoare, valorează acceptare tacită din partea Clientului a TCGA.
Modificarea sau încetarea unui Contract de Împrumut încheiat între Client și IFN ROMCOM
SA se realizează în condițiile prevăzute de respectivul contract și nu afectează valabilitatea
celorlalte contracte încheiate între Client și IFN ROMCOM SA sau a acestor TCGA.
Orice derogare de la aplicarea clauzelor menționate în Contractul de Împrumut, inclusiv a
prezentelor TCGA, față de Client, trebuie convenită în mod expres, în scris, între IFN
ROMCOM SA și Client.
Clientul a luat la cunostinta faptul ca IFN ROMCOM SA are obligaţia de a se conforma legilor
şi reglementărilor privind prevenirea spălării banilor KYC/AML/CFT) şi, pentru aceasta, de a
adera la anumite solicitări ale diverselor autorităţi de reglementare şi alte autorităţi publice în
legătură cu prevenirea finanţării, printre altele, a unor terorişti numiţi şi persoane sancţionate.
În acest sens, IFN ROMCOM SA este îndreptăţită să ceară Clientului să furnizeze documente
şi/sau informaţii oricând pe parcursul derulării relaţiilor de afaceri pentru indeplinirea cerintelor
legate de KYC/AML/CFT. De asemenea, IFN ROMCOM SA este indreptatita sa pastreze o
copie dupa toate documentele solicitate Clientului pentru propriile cerinte.
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2. PRODUSELE DE CREDITARE
Produsele de creditare oferite de ROMCOM sunt următoarele:
▪ Creditul de investiții
▪ Creditul pentru capital de lucru flexibil
▪ Creditul pentru capital de lucru cu rate
▪ Creditul punte
▪ Creditul fără rate
▪ Creditul de investiții extins
2.1. Creditul de investiții
Destinația produsului de creditare
▪ Susţinerea investiţiilor realizate de către întreprinderi nou-înfiinţate şi micro-întreprinderi,
precum şi a investiţiilor de modernizare şi retehnologizare a întreprinderilor mici şi mijlocii
din sectoarele de producţie şi servicii, creşterea volumului de activitate şi a competitivităţii
și sustenabilității întreprinderilor din aceste sectoare;
▪ Susţinerea investiţiilor realizate de către întreprinzătorii agricoli în agricultura românească,
creşterea competitivităţii produselor agricole româneşti şi înfiinţarea de noi locuri de
muncă.
Criterii de eligibilitate
Creditul de investiții se adresează cu prioritate întreprinzătorilor din următoarele judeţe: Bihor,
Timiş, Arad, Sălaj, Satu Mare, Cluj, Maramureş, Suceava, Caraș Severin (ROMCOM poate
acorda finanţare şi întreprinzătorilor din alte judeţe, în limita fondurilor disponibile).
Pot beneficia de finanţare prin programul ROMCOM întreprinzătorii care îndeplinesc cumulativ
următoarele criterii de eligibilitate:
Criterii generale:
▪ Societate comercială privată, înregistrată şi autorizată (PFA, II, AF, IF, SRL, SCS, SA),
inclusiv întreprinderi nou-înființate (start-up), profesii liberale și ONG cu activități cu scop
lucrativ;
▪ Dezvoltarea unui concept clar al afacerii, care să fie expus în cadrul cererii de finanţare;
▪ Calificarea sau experienţa profesională a administratorilor/angajaţilor solicitantului în
domeniul de activitate în care solicită finanţare.
Criterii specifice:
▪ Existenţa infrastructurii necesare proiectului (teren, clădire, utilităţi etc.);
▪ Menținerea/Înfiinţarea de locuri de muncă ca urmare a implementării proiectului;
▪ Fezabilitate economică a proiectului;
▪ Existenţa unei garanţii care să acopere cel puţin 120% din valoarea creditului pentru
creditele acordate in Ron, respectiv de cel puțin 133% din valoarea creditului pentru
creditele acordate în Euro;
▪ ROMCOM poate acorda finanţări în Euro doar daca societatea finantata realizează venituri
in Euro sau indexate la cursul Ron/Euro.
În cazul creditelor de investiții Rotary, se adaugă următoarele criterii specifice:
▪ Venituri anuale de pana la 120.000 Ron (sau echivalentul a 30.000 USD);
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▪

Creditul va acoperi maxim 85% din costul de investiție (inclusiv TVA, dacă este cazul);

Activităţi eligibile
Fondurile obţinute pot fi utilizate pentru următoarele destinaţii:
▪ Achiziţionare de licențe, software, maşini, utilaje, echipamente noi sau second hand;
▪ Modernizare şi extindere capacităţi de producţie;
▪ Investiţii în achiziția, construcţia, modernizarea și/sau extinderea infrastructurii de afaceri
(construcţii, hale de producţie, grajduri, depozite, solarii, etc.);
▪ Achiziţia de animale de rasă (producţie de lapte, carne, etc.).
Condiții de finanțare
Condițiile de finanțare precum și costurile și garanțiile specifice creditului de investiții se
regăsesc în fișele de produs anexate la termenii și condițiile generale de afaceri ale IFN
ROMCOM SA, după cum urmează:
▪ Fisa produs – Creditul de investitii_RON
▪ Fisa produs – Creditul de investitii_Euro
▪ Fisa produs – Creditul de investitii_Rotary

2.2. Creditul pentru capital de lucru flexibil
Destinația produsului de creditare
▪ Susţinerea activității micro-întreprinderilor, precum și a întreprinderilor mici şi mijlocii din
sectoarele de producţie și servicii, creşterea volumului de activitate şi a competitivităţii și
sustenabilității întreprinderilor din aceste sectoare;
▪ Susţinerea activității întreprinzătorilor agricoli în agricultura românească, creşterea
volumului de activitate şi a competitivităţii întreprinderilor din acest sector.
Criterii de eligibilitate
Creditul pentru capital de lucru flexibil se adresează cu prioritate întreprinzătorilor din
următoarele judeţe: Bihor, Timiş, Arad, Sălaj, Satu Mare, Cluj, Maramureş, Suceava, Caraș
Severin (ROMCOM poate acorda finanţare şi întreprinzătorilor din alte judeţe, în limita
fondurilor disponibile).
Pot beneficia de finanţare prin programul ROMCOM întreprinzătorii care îndeplinesc cumulativ
următoarele criterii de eligibilitate:
Criterii generale:
▪ Societate comercială privată, înregistrată şi autorizată (PFA, II, IF, SRL, SCS, SA), profesii
liberale și ONG cu activități cu scop lucrativ, cu cel puțin 12 luni de activitate;
▪ Dezvoltarea unui concept clar al afacerii, care să fie expus în cadrul cererii de finanţare;
▪ Calificarea sau experienţa profesională a administratorilor/angajaţilor solicitantului în
domeniul de activitate în care solicită finanţare.
Criterii specifice:
▪ Existenţa infrastructurii necesare proiectului (teren, clădire, utilităţi etc.);
▪ Menținerea/Înfiinţarea de locuri de muncă ca urmare a implementării proiectului;
▪ Fezabilitate economică a proiectului;
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▪
▪

Existenţa unei garanţii care să acopere cel puţin 120% din valoarea creditului pentru
creditele acordate in Ron, respectiv de cel puțin 133% din valoarea creditului pentru
creditele acordate în Euro;
ROMCOM poate acorda finanţări în Euro doar daca societatea finantata realizează venituri
in Euro sau indexate la cursul Ron/Euro.

Activităţi eligibile
Fondurile obţinute pot fi utilizate pentru următoarele destinaţii:
▪ Finanţarea activităţii economice în derulare;
▪ Achiziție de materii prime, materiale, mărfuri, funcție de specificul activității;
▪ Plăți furnizori, salarii, taxe și alte cheltuieli curente;
▪ Achiziție obiecte de inventar.
Condiții de finanțare
Condițiile de finanțare precum și costurile și garanțiile specifice creditului pentru capital de
lucru flexibil se regăsesc în fișele de produs anexate la la termenii și condițiile generale de
afaceri ale IFN ROMCOM SA, după cum urmează:
▪ Fisa produs – Creditul pentru capital de lucru flexibil_RON
▪ Fisa produs – Creditul pentru capital de lucru flexibil _Euro

2.3. Creditul pentru capital de lucru cu rate
Destinația produsului de creditare
▪ Susţinerea activității micro-întreprinderilor, precum și a întreprinderilor mici şi mijlocii din
sectoarele de producţie și servicii, creşterea volumului de activitate şi a competitivităţii și
sustenabilității întreprinderilor din aceste sectoare;
▪ Susţinerea activității întreprinzătorilor agricoli în agricultura românească, creşterea
volumului de activitate şi a competitivităţii întreprinderilor din acest sector.
Criterii de eligibilitate
Creditul pentru capital de lucru cu rate se adresează cu prioritate întreprinzătorilor din
următoarele judeţe: Bihor, Timiş, Arad, Sălaj, Satu Mare, Cluj, Maramureş, Suceava, Caraș
Severin (ROMCOM poate acorda finanţare şi întreprinzătorilor din alte judeţe, în limita
fondurilor disponibile).
Pot beneficia de finanţare prin programul ROMCOM întreprinzătorii care îndeplinesc cumulativ
următoarele criterii de eligibilitate:
Criterii generale:
▪ Societate comercială privată, înregistrată şi autorizată (PFA, II, AF, IF, SRL, SCS, SA),
inclusiv întreprinderi nou-înfiinţate (start-up), profesii liberale și ONG cu activități cu scop
lucrativ;
▪ Dezvoltarea unui concept clar al afacerii, care să fie expus în cadrul cererii de finanţare;
▪ Calificarea sau experienţa profesională a administratorilor/angajaţilor solicitantului în
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domeniul de activitate în care solicită finanţare.
Criterii specifice:
▪ Existenţa infrastructurii necesare proiectului (teren, clădire, utilităţi etc.);
▪ Menținerea/Înfiinţarea de locuri de muncă ca urmare a implementării proiectului;
▪ Fezabilitate economică a proiectului;
▪ Existenţa unei garanţii care să acopere cel puţin 120% din valoarea creditului pentru
creditele acordate in Ron, respectiv de cel puțin 133% din valoarea creditului pentru
creditele acordate în Euro;
▪ ROMCOM poate acorda finanţări în Euro doar daca societatea finantata realizează venituri
in Euro sau indexate la cursul Ron/Euro.
În cazul creditelor pentru capital de lucru cu rate Rotary, se adaugă următoarele criterii
specifice:
▪ Venituri anuale de pana la 120.000 Ron (sau echivalentul a 30.000 USD).
Activităţi eligibile
Fondurile obţinute pot fi utilizate pentru următoarele destinaţii:
▪ Finanţarea activităţii economice în derulare;
▪ Achiziție de materii prime, materiale, mărfuri, funcție de specificul activității;
▪ Plăți furnizori, salarii, taxe și alte cheltuieli curente;
▪ Achiziție obiecte de inventar.
Condiții de finanțare
Condițiile de finanțare precum și costurile și garanțiile specifice creditului de investiții se
regăsesc în fișele de produs anexate la termenii și condițiile generale de afaceri ale IFN
ROMCOM SA, după cum urmează:
▪ Fisa produs – Creditul pentru capital de lucru cu rate_RON
▪ Fisa produs – Creditul pentru capital de lucru cu rate _Euro
▪ Fisa produs – Creditul pentru capital de lucru cu rate _Rotary
2.4. Creditul fără rate
Destinația produsului de creditare
Susţinerea activităţilor sezoniere ale micro-întreprinderilor, precum şi ale întreprinderilor mici
şi mijlocii din sectoarele de producţie, servicii şi în special agricultură.
Criterii de eligibilitate
Creditul fără rate se adresează cu prioritate întreprinzătorilor din următoarele judeţe: Bihor,
Timiş, Arad, Sălaj, Satu Mare, Cluj, Maramureş, Suceava, Caraș Severin (ROMCOM poate
acorda finanţare şi întreprinzătorilor din alte judeţe, în limita fondurilor disponibile).
Pot beneficia de finanţare prin programul ROMCOM întreprinzătorii din judeţele menţionate
mai sus, care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
Criterii generale:
▪ Societate comercială privată, înregistrată şi autorizată (PFA, II, IF, SRL, SCS, SA), profesii
liberale și ONG cu activități cu scop lucrativ, cu cel puțin 12 luni de activitate;
▪ Dezvoltarea unui concept clar al afacerii, care să fie expus în cadrul cererii de finanţare;
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▪

Calificarea sau experienţa profesională a administratorilor/angajaţilor solicitantului în
domeniul de activitate în care solicită finanţare;

Criterii specifice:
▪ Existenţa infrastructurii necesare proiectului (teren, clădire, utilităţi, etc.);
▪ Activitatea economică desfăşurată să aibă un caracter ciclic/sezonier;
▪ Fezabilitate economică a proiectului;
▪ Existenţa unei garanţii care să acopere cel puţin 120% din valoarea creditului pentru
creditele acordate in Ron, respectiv de cel puțin 133% din valoarea creditului pentru
creditele acordate în Euro;
▪ ROMCOM poate acorda finanţări în Euro doar daca societatea finantata realizează venituri
in Euro sau indexate la cursul Ron/Euro.
Activităţi eligibile
Fondurile obţinute pot fi utilizate pentru următoarele destinaţii:
▪ Finanţarea producţiei pe perioada unui ciclu/sezon de producţie;
▪ Achiziție de materii prime, materiale, mărfuri, funcție de specificul activității;
▪ Plăți furnizori;
▪ Achiziţia de animale pentru îngrășare destinate valorificării.
Condiții de finanțare
Condițiile de finanțare precum și costurile și garanțiile specifice creditului fără rate se regăsesc
în fișele de produs anexate la termenii și condițiile generale de afaceri ale IFN ROMCOM SA,
după cum urmează:
▪ Fisa produs – Creditul fără rate_RON
▪ Fisa produs – Creditul fără rate _Euro

2.5. Creditul punte
Destinația produsului de creditare
Susţinerea investiţiilor realizate cu fonduri nerambursabile de către întreprinderi nou-înfiinţate,
micro-întreprinderi şi întreprinderi mici şi mijlocii prin asigurarea unei finanțări punte a
proiectului de investiţii pe parcursul implementării acestuia, până la încasarea finanțării
nerambursabile.
Criterii de eligibilitate
Creditul punte se adresează cu prioritate întreprinzătorilor din următoarele judeţe: Bihor,
Timiş, Arad, Sălaj, Satu Mare, Cluj, Maramureş, Suceava, Caraș Severin (ROMCOM poate
acorda finanţare şi întreprinzătorilor din alte judeţe, în limita fondurilor disponibile).
Pot beneficia de finanţare prin programul ROMCOM întreprinzătorii din judeţele menţionate
mai sus, care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
Criterii generale:
▪ Societate comercială privată, înregistrată şi autorizată (PFA, II, IF, SRL, SCS, SA), inclusiv
întreprinderi nou-înființate (start-up), profesii liberale și ONG cu activități cu scop lucrativ;
▪ Dezvoltarea unui concept clar al afacerii, care să fie expus în cadrul cererii de finanţare;
▪ Calificarea sau experienţa profesională a administratorilor/angajaţilor solicitantului în
domeniul de activitate în care solicită finanţare.
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Criterii specifice:
▪ Existenţa unui proiect aprobat spre finanţare cu fonduri nerambursabile şi a unui contract
de finanţare semnat cu autoritatea de management pentru aceste fonduri sau a unei
invitații la contractare din partea autorității de management;
▪ Menținerea/Înfiinţarea de locuri de muncă ca urmare a implementării proiectului;
▪ Fezabilitate economică a proiectului (indicatori economici previzionaţi);
▪ Existenţa unei garanţii care să acopere cel puţin 120% din valoarea creditului pentru
creditele acordate in Ron, respectiv de cel puțin 133% din valoarea creditului pentru
creditele acordate în Euro;
▪ ROMCOM poate acorda finanţări în Euro doar daca societatea finantata realizează venituri
in Euro sau indexate la cursul Ron/Euro.
Activităţi eligibile
Fondurile obţinute pot fi utilizate pentru următoarele destinaţii:
▪ Achiziţionare de licențe, software, maşini, utilaje, echipamente noi sau second hand;
▪ Modernizare şi extindere capacităţi de producţie;
▪ Investiţii în achiziția, construcţia, modernizarea și/sau extinderea infrastructurii- de afaceri
(construcţii, hale de producţie, grajduri, depozite, solarii, etc.);
▪ Achiziţia de animale de rasă (producţie de lapte, carne, etc.).
Condiții de finanțare
Condițiile de finanțare precum și costurile și garanțiile specifice creditului punte se regăsesc
în fișele de produs anexate la termenii și condițiile generale de afaceri ale IFN ROMCOM SA,
după cum urmează:
▪ Fisa produs – Creditul punte_RON
▪ Fisa produs – Creditul punte_Euro

2.6. Creditul de investiții extins
Destinația produsului de creditare
▪ Susţinerea investiţiilor realizate de către întreprinderi nou-înfiinţate şi micro-întreprinderi,
precum şi a investiţiilor de modernizare şi retehnologizare a întreprinderilor mici şi mijlocii
din sectoarele de producţie şi servicii, creşterea volumului de activitate şi a competitivităţii
și sustenabilității întreprinderilor din aceste sectoare.
▪ Susţinerea investiţiilor realizate de către întreprinzătorii agricoli în agricultura românească,
creşterea competitivităţii produselor agricole româneşti şi înfiinţarea de noi locuri de
muncă.
Criterii de eligibilitate
Creditul de investiții extins acordat in RON se adresează cu prioritate întreprinzătorilor din
următoarele judeţe: Bihor, Timiş, Arad, Sălaj, Satu Mare, Cluj, Maramureş, Suceava, Caraș
Severin (ROMCOM poate acorda finanţare şi întreprinzătorilor din alte judeţe, în limita
fondurilor disponibile).
Pot beneficia de finanţare prin programul ROMCOM întreprinzătorii care îndeplinesc cumulativ
următoarele criterii de eligibilitate:
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Criterii generale:
▪ Societate comercială privată, înregistrată şi autorizată (PFA, II, AF, IF, SRL, SCS, SA),
inclusiv întreprinderi nou-înființate (start-up), profesii liberale și ONG cu activități cu scop
lucrativ;
▪ Dezvoltarea unui concept clar al afacerii, care să fie expus în cadrul cererii de finanţare;
▪ Calificarea sau experienţa profesională a administratorilor/angajaţilor solicitantului în
domeniul de activitate în care solicită finanţare;
Criterii specifice:
▪ Existenţa infrastructurii necesare proiectului (teren, clădire, utilităţi etc.);
▪ Menținerea/Înfiinţarea de locuri de muncă ca urmare a implementării proiectului;
▪ Fezabilitate economică a proiectului;
▪ Existenţa unei garanţii care să acopere cel puţin 150% din valoarea creditului;
▪ ROMCOM poate acorda finanţări în Euro doar daca societatea finantata realizează venituri
in Euro sau indexate la cursul Ron/Euro.
Activităţi eligibile
Fondurile obţinute pot fi utilizate pentru următoarele destinaţii:
▪ Achiziţionare de licențe, software, maşini, utilaje, echipamente noi sau second hand;
▪ Modernizare şi extindere capacităţi de producţie;
▪ Investiţii în achiziția, construcţia, modernizarea și/sau extinderea infrastructurii de afaceri
(construcţii, hale de producţie, grajduri, depozite, solarii, etc.);
▪ Investiții legate de creșterea eficienței energetice, tranziția la o activitate neutră din punct
de vedere al emisiilor de carbon și/sau infrastructură verde;
▪ Achiziţia de animale de rasă (producţie de lapte, carne, etc.).
Condiții de finanțare
Condițiile de finanțare precum și costurile și garanțiile specifice creditului punte se regăsesc
în fișele de produs anexate la termenii și condițiile generale de afaceri ale IFN ROMCOM SA,
după cum urmează:
▪ Fișa produs – Creditul de investiții extins_RON
▪ Fișa produs – Creditul de investiții extins_Euro
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3. PRINCIPIUL NEDISCRIMINĂRII
Tratamentul clienților potențiali sau existenți este nediscriminatoriu și asigură acces la
finanțare ROMCOM tuturor clienților care se incadrează în condițiile generale de eligibilitate,
transmițând un sentiment de încredere în corectitudinea ROMCOM în calitatea sa de creditor.
Este interzisă orice discriminare directă sau indirectă în selectarea clienților și în relațiile cu
acestia, bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, rasă, etnie, religie, apartenenţă politică
și/sau dizabilitate.
Prin discriminare directă se înţelege actele şi faptele de excludere, deosebire, restricţie sau
preferinţă, întemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile menţionate anterior, care au ca
scop sau ca efect dezavantajarea unor clienți.
Prin discriminare indirectă se înțelege actele şi faptele întemeiate în mod aparent pe alte
criterii decât cele prevăzute anterior, dar care produc efectele unei discriminări directe.
De asemenea, în evaluarea capacității de rambursare a creditului se vor avea in vedere criterii
obiective cu privire la istoricul activității comerciale desfășurate de client, precum și abilitatea
și capacitatea solicitantului de a desfasura o activitatea comerciala eficientă.
Nu sunt considerate situații de discriminare:
▪ Selectarea clienților în contextul finanțării unor activități comerciale din surse de finanțare
cu destinație concretă;
▪ Cerinţele legate de eligibilitatea generală a clientului potențial.
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4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR
4.1. Drepturile Împrumutatului
Împrumutatul are dreptul de a denunța unilateral un Contract de Împrumut după cum urmează:
▪ Anterior virării sumei creditului de către Împrumutător în contul Împrumutatului, acesta
poate solicita renunţarea la acordarea imprumutului şi incetarea contractului în termen
de 14 zile calendaristice de la semnarea Contractului de împrumut, fără alte costuri decât
cele conexe acordării împrumutului. În acest caz, Împrumutatul are obligaţia de a depune
o cerere scrisă la sediul Împrumutătorului şi de a semna un act adiţional de încetare a
Contractului de împrumut.
▪

După virarea de către Împrumutător a sumei creditului în contul Împrumutatului, acesta
din urmă poate rambursa integral împrumutul în termen de 14 zile calendaristice de la data
încasării în cont a sumei prevăzute în Contractul de împrumut, fără comision de
rambursare anticipată şi fără a mai datora dobânda calculată până în ziua rambursării
integrale a împrumutului.

Pe toată durata prezentului contract, Împrumutatul are dreptul de a formula sugestii, obiecții
și reclamații în scris prin email la office@romcom.ro, sau în caietul de sugestii și reclamații,
urmând ca Împrumutătorul să formuleze un răspuns în scris în termen de 30 zile.
4.2. Obligațiile Împrumutatului
Să restituie Împrumutătorului împrumutul şi să plătească datoria lunară, la termenele şi în
sumele convenite prin Contractul de Împrumut.
Să utilizeze împrumutul potrivit destinației pentru care a fost solicitat şi ulterior acordat.
Să permită oricând pe parcursul desfăşurării contractului de împrumut reprezentanţilor
Împrumutătorului să verifice modul în care a fost utilizat împrumutul şi să prezinte documente
justificative în acest sens.
Să plătească penalităţi de întârziere, în cazul neplăţii la termen a datoriei. Cuantumul și modul
de calcul al penalităților va fi detaliat în Contractul de Împrumut.
Să efectueze plata penalităţilor acumulate indiferent de cuantumul acestora.
În cazul acumulării de restanţe, pe toată perioada derulării contractului până la recuperarea
integrală a tuturor sumelor pe care Împrumutatul le datorează, plăţile se vor imputa întâi (1)
asupra penalităţilor calculate până la ziua încasării și ulterior a eventualelor comisioane, (2)
asupra dobânzilor cu prioritate și apoi asupra tranșelor debitului principal restante și scadente,
în ordinea vechimii acestora.
Împrumutatul îşi asumă obligaţia de a înştiinţa Împrumutătorul cu privire la orice intenţie de
modificare a unor aspecte relevante (cum ar fi şi fără a se limita la: schimbarea sediului social
sau faptic; deschiderea/închiderea unor sedii secundare/puncte de lucru; realizarea unor
modificări în structura acţionariatului sau a persoanelor/organelor cu atribuţii de administrare
a societăţii). Această înştiinţare necesită a fi comunicată Împrumutătorului în termen de cel
mult 7 zile de la operarea acestor modificări la Oficiul Registrului Comerțului. Notificarea se
va face în scris prin poştă, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire şi conţinut
declarat sau personal la sediul Împrumutătorului.
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În situaţia în care se va modifica structura asociaţilor/acţionarilor şi/sau se numesc/revocă
administratori, să prezinte actele adiţionale, actul constitutiv reactualizat şi un certificat
constatator.
Să comunice Împrumutătorului, în termen de 7 zile, orice schimbare de domiciliu, sediu, cont
bancar utilizat sau număr de telefon, al său sau al Garanţilor ipotecari.
Să păstreze în bună stare garanţiile care stau la baza acordării împrumutului.
Să suporte cheltuielile de urmărire făcute de Împrumutător pentru recuperarea sumelor
neîncasate la scadenţă, care pot include cheltuieli de executare, onorarii de avocat (onorarii
fixe, orare, precum şi cele de succes), taxe de timbru, publicaţii de executare.
Să garanteze împrumutul primit în condiţiile agreate prin Anexele la Contractul de Îmrumut,
care pot include, fără a se limita la, Contract de ipotecă, Contract de garanție reală mobiliară,
Contract de fidejusiune.
Să încheie o poliţă de asigurare cu valabilitate pe toată perioada de rambursare a
împrumutului, pentru bunurile care fac obiectul garanţiei, şi să achite contravaloarea primelor
anuale în contul Împrumutătorului care se obligă să transfere aceste sume către Societatea
de asigurare. Prima de asigurare va avea prioritate la încasare faţă de toate celelalte obligaţii
aferente împrumutului. În cazul în care la data încheierii Contractului de împrumut, pentru
bunurile care fac obiectul garanţiei există o poliţă de asigurare în vigoare care respectă
cerinţele impuse de Împrumutător (suma asigurată, riscurile asigurate etc.) şi care este
achitată pe toată durata de valabilitate a poliţei, Împrumutatul îşi va exprima acordul expres și
irevocabil ca la expirarea poliței, Împrumutătorul să încheie în numele său poliţa de asigurare
valabilă pe toată perioada de rambursare a împrumutului.
Să cesioneze în favoarea Împrumutătorului dreptul de despăgubire rezultat din asigurarea
bunurilor care fac obiectul garanţiei. În cazul în care Împrumutătorul încasează de pe urma
deteriorării sau dispariţiei bunurilor sume provenind din asigurare, acesta are dreptul să reţină
sumele pe care Împrumutatul le datorează şi care decurg din prezentul Contract până la
acoperirea integrală a debitului, şi se obligă să restituie Împrumutatului suma rămasă din
aceste despăgubiri. Aceste garanţii sunt indivizibile până la rambursarea integrală a
împrumutului.
Să prezinte Împrumutătorului datele financiar-contabile şi alte date, solicitate prin
chestionarele de monitorizare de către aceasta.
Să permită reprezentanţilor Împrumutătorului să verifice faptic şi scriptic existenţa bunurilor
depuse în garanţie.
Să transmită Împrumutătorului documente care să ateste modul de utilizare a sumei provenite
din împrumutul acordat prin Contractul de Împrumut, în termen de maxim 15 zile calendaristice
de la expirarea duratei de realizare a investiţiei aşa cum a fost prevăzută în Cererea de
finanţare transmisă de Împrumutat.
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Să suporte cheltuielile conexe acordării împrumutului precum: onorariu autentificare contract
ipotecă, taxă de înscriere/radiere ipotecă, costuri de asigurare a bunurilor aduse în garanţie,
precum și orice alte cheltuieli conexe rezonabile.
4.3. Drepturile Împrumutătorului
Împrumutătorul are dreptul să verifice faptic si scriptic existenţa bunurilor depuse în garanţie,
precum şi respectarea îndeplinirii scopului pentru care a fost acordat împrumutul, oricând, pe
toată durata contractului.
În cazul întârzierii cu mai mult de 30 de zile calendaristice la plata ratei sau a altor sume
datorate Împrumutătorului în temeiul Contractului de Împrumut sau conexe Contractului de
Împrumut, ori în cazul neîndeplinirii de către Împrumutat a obligaţiilor asumate prin Contractul
de Împrumut, Împrumutătorul este îndreptăţit a decădea Împrumutatul din termenele de plată
acordate acestuia prin Contractul de Împrumut, fără notificare de punere în întârziere sau altă
formalitate şi fără intervenţia instanţei de judecată, cu consecinţa devenirii scadente a tuturor
sumelor datorate de către Împrumutat în temeiul Contractului de Împrumut sau în conexitate
cu Contractul de Împrumut, debitorul decăzând astfel din termenele de plată acordate prin
Contractul de Împrumut şi având astfel obligaţia de a restitui împrumutul nerambursat precum
şi celelalte creanţe pe care Împrumutătorul le deţine faţă de Împrumutat în temeiul Contractului
de Împrumut sau în conexitate cu Contractul de Împrumut. La sumele astfel devenite
scadente, Împrumutătorul va calcula penalităţi de întârziere, raportat la totalitatea creanţelor
restante, până la achitarea integrală a sumelor datorate. De asemenea, Împrumutătorul va
avea dreptul de a proceda la demararea procedurilor de executare silită atât împotriva
Împrumutatului cât şi împotriva garanţilor în vederea recuperării sumelor datorate în baza
Contractului de Împrumut, la care se adaugă cele ocazionate de procedura de executare silită.
În ipoteza în care Împrumutătorul va continua să încaseze sumele datorate de către
Împrumutat ulterior incidenţei situației descrise în cadrul punctului (2) de mai sus şi/sau nu ar
demara procedurile de executare silită împotriva Împrumutatului, această conduită nu va
putea fi interpretată ca o renunţare tacită la dreptul de a invoca îndeplinirea pactului comisoriu,
părţile agreând că renunţarea la efectele pactului comisoriu poate fi efectuată doar în mod
expres şi în scris de către partea în drept a-l invoca.
4.4. Obligațiile Împrumutătorului
Împrumutătorul are obligația să păstreze confidenţialitatea tuturor operaţiunilor derulate,
inclusiv privitoare la identitatea Împrumutatului ori informaţiile puse la dispoziţie de acesta pe
întreg procesul de creditare şi ulterior acestuia.
Împrumutătorul are obligația să elibereze o adeverinţă (sau să emită orice act necesar
prevăzut de legislaţia în vigoare la data respectivă) în baza căreia să poată fi radiată orice
sarcină asupra bunurilor aduse în garanţie în baza prezentului contract. Acest act se va elibera
după stingerea tuturor datoriilor Împrumutatului către Împrumutător care derivă din Contractul
de Împrumut sau în conexitate cu Contractul de Împrumut.
Împrumutătorul nu preia riscul politic sau cel provocat de calamităţi naturale şi nu răspunde
de autenticitatea documentelor şi a declaraţiilor făcute de Împrumutat.
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5. CUNOASTEREA CLIENTELEI, PREVENIREA SPALARII BANILOR, COMBATEREA
FINANTARII TERORISMULUI SI PUNEREA IN APLICARE A SANCTIUNILOR
In conformitate cu prevederile Legii 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor
si finantarii terorismului, IFN ROMCOM SA aplica masuri de cunoastere a clientilor.
In acest sens, IFN ROMCOM SA va proceda la identificarea clientului/beneficarului real si va
verifica identitatea reprezentantilor legali, inclusiv prin mijloace de identificare electronica
prevazute de Regulamentul UE 910/2014, va evalua scopul si natura relatiei de creditare si
va monitoriza tragerile aferente facilitatilor de credit si rambursarea creditelor de catre client.
La iniţierea unei relaţii Client - IFN ROMCOM SA, pentru determinarea circumstanţelor şi
scopului operaţiunilor, IFN ROMCOM SA poate solicita Clientului pe lângă datele, informaţiile
şi documentele doveditoare solicitate prin Formularele Contractelor de Împrumut ale IFN
ROMCOM SA, TCGA, reglementări interne şi legislație în vigoare şi documente
suplimentare pentru verificarea identităţii Clientului, justificarea tranzacţiei dispuse de
acesta şi/sau determinarea beneficiarilor reali ai unor astfel de tranzacţii.
IFN ROMCOM SA isi rezerva dreptul de a solicita suplimentar si alte documente/informatii,
precum, dar fara a se limita la: documente financiare auditate, plan de afaceri, registrul de
incasari si plati, ultimul bilant, etc, in cazuri de suspiciuni semnificative.
IFN ROMCOM SA îşi rezerva dreptul de a refuza, în conformitate cu prevederile TCGA şi
condiţiile impuse de lege, efectuarea tranzacţiilor ordonate de Client sau de a înceta relaţiile
cu Clientul în cazul în care Clientul furnizează informaţii incomplete, insuficiente, sau în cazul
unor declaraţii false provenite de la Client sau dacă are suspiciuni cu privire la realitatea celor
declarate sau a documentelor furnizate de Client, inclusiv în cazul în care acesta prezintă IFN
ROMCOM SA instrumente de plată care pot fi suspectate ca având potenţial fraudulos,
producând riscuri de neplată, inclusiv acele instrumente care pot afecta finalitatea
decontării, acestea intrând sub incidenţa sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare.
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6. CONFIDENȚIALITATE
IFN ROMCOM SA şi Clientul se obliga să respecte confidenţialitatea informaţiilor privind
contractele de credit, tragerile aferente facilitatilor de credit si rambursarea creditelor de catre
client cu excepţia cazurilor prevăzute de lege şi a celor în care Clientul şi-a dat acordul
expres pentru dezvăluirea informaţiilor.
Prin acceptarea prezentelor TCGA, Clientul confirma şi este de acord că este singurul
răspunzător pentru actele şi/sau faptele persoanelor delegate, respectiv a
persoanelor împuternicite prin Documentele Contractuale, inclusiv şi fără a se limita la
răspunderea faţă de consecinţele divulgării actelor/informaţiilor faţă de care trebuie respectata
confidentialitatea.
Destinatarii datelor cu caracter personal ale Clientului sunt angajații IFN ROMCOM SA,
departamentul de contabilitate, societățile din grup precum și instituțiile statului. IFN
ROMCOM SA NU intenționeaza transferarea acestor date către o altă companie din interiorul
Uniunii Europene/din afară Uniunii Europene. In vederea încheierii contractelor de credit IFN
ROMCOM SA, efectueaza o analiză a Clientului sub aspectul potențialului financiar, efectuând
astfel un profil al Clientului.
În acest sens IFN ROMCOM SA nu foloseste un proces decizional automatizat. În urma
stabilirii profilului, se va decide intrarea sau nu într-un raport contractual cu Clientul, respectiv
posibilitatea Clientului de accesare a produselor de creditare ale IFN ROMCOM SA.
Decizia va fi comunicată Clientului, Clientul isi va putea exprima punctul de vedere asupra
acesteia și o va putea contesta prin transmiterea unei cereri în acest sens.
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7. DISPOZIŢII FINALE
7.1. Incetarea relatiei de afaceri
În conformitate cu dispoziţiile art. 2515, alin. (3) din Codul civil, orice notificare din partea
Împrumutătorului adresată Împrumutatului de a îşi îndeplini obligaţiile asumate în Contractul
de Împrumut, inclusiv a prezentelor TCGA, întrerupe prescripţia extinctivă. Notificarea este
valabil transmisă fie prin intermediul executorului judecătoresc, fie prin intermediul serviciilor
Poştei Române, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, la adresa înregistrată
la O.R.C. la data transmiterii notificării ca reprezentând sediul social al Împrumutatului sau la
adresa menţionată în Contractul de Împrumut (comunicarea se consideră valabil efectuată la
data expedierii scrisorii; comunicarea fiind valabil efectuată inclusiv în ipoteza în care
Împrumutatul refuză să o primească sau îşi schimbă sediul fără a notifica prin scrisoare
recomandată cu confirmare de primire şi conţinut declarat acest aspect Împrumutătorului,
precum şi în alte cazuri similare în care din culpa Împrumutatului sau din cazuri fortuite
respectiva scrisoare nu ajunge în posesia acestuia).
În executarea obligaţiile asumate în Contractul de Împrumut, inclusiv a prezentelor TCGA,
orice comunicare/notificare între părţi se va realiza în mod valabil în măsura în care este
transmisă prin intermediul serviciilor Poştei Române, prin scrisoare recomandată cu
confirmare de primire şi conţinut declarat. Cu excepţia situaţiilor în care contractul prevede
altfel, orice comunicare/notificare este valabil efectuată în măsura în care este transmisă la
adresele menţionate de către părţi în Contractul de Împrumut (comunicarea se consideră
valabil efectuată la data expedierii scrisorii în ipoteza în care oricare din părţi refuză să o
primească sau îşi schimbă sediul fără a notifica prin scrisoare recomandată cu confirmare de
primire şi conţinut declarat acest aspect celeilalte părţi, precum şi în alte cazuri similare în
care din culpa uneia din părţi respectiva scrisoare nu ajunge în posesia celeilalte părţi).
Omisiunea oricăreia dintre părţile contractante de a insista asupra îndeplinirii cu stricteţe a
oricărei prevederi a Contractului de Împrumut inclusiv a prezentelor TCGA, nu va putea fi
interpretată ca fiind o renunţare la dreptul de a pretinde o astfel de îndeplinire. În legătură cu
Contractul de Împrumut si prezentele TCGA, orice renunţare la drepturile, efectele sau alte
aspecte derivând din actul juridic încheiat între părţi se va realiza în scris.
Toate clauzele, prevederile Contractului de Împrumut si a prezentelor TCGA sunt
independente una faţă de cealaltă. Dacă orice prevedere este sau devine inaplicabilă sau
neexecutorie din orice motiv, acest fapt nu va afecta sau diminua valabilitatea sau executarea
celorlalte prevederi ale Contractului de Împrumut, ale anexelor acestuia si a prezentelor
TCGA.
7.2. Incetarea relatiei de afaceri
Un contract de credit este considerat închis odată cu plata integrală a principalului, dobânzilor
şi eventualelor penalităţi de întârziere sau cheltuieli apărute pe perioada de desfăşurare a
creditului.
Închiderea unui contract de credit se poate realiza după cum urmează:
▪ Rambursarea creditului conform scadențarului
▪ Rambursare anticipată a creditului, la inițiativa debitorului împrumutat sau a garantului
▪ Refinanțarea creditului de către o bancă sau de către o altă instituție financiară nebancară
▪ Executarea creditului
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La închiderea contractului de credit, ROMCOM va stinge gajul sau ipoteca inscrise pentru
garantarea creditului.
Pentru radierea ipotecii, ROMCOM eliberează o declarație autentificată de un notar public pe
care clientul sau la cererea acestuia notarul public o va transmite la Oficiul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară. Această cerere va fi semnată de Directorul General sau de Directorul
General Adjunct.
Pentru stingerea gajului, ROMCOM va transmite către Registrul National de Publicitate
Mobiliara (RNPM) o cerere de stingere a gajului, semnată de Directorul General sau de
Directorul General Adjunct.
7.3 Cesiunea
Oricând pe durata existenţei relaţiei contractuale de afaceri între Client şi IFN ROMCOM SA,
reglementată prin aceste TCGA, precum şi a contractelor specifice reglementate prin
Documentaţia Contractuală, Împrumutatul îşi exprimă în mod irevocabil consimţământul
prealabil la cesionarea tuturor drepturile sale rezultate din astfel de contracte, precum şi la
cesiunea oricărui/tuturor drepturilor, beneficiilor sau obligaţiilor decurgând dintr-un astfel de
contract cu IFN ROMCOM SA.
Împrumutatul sau Garanţii ipotecari nu pot cesiona sau transfera niciunul din drepturile,
beneficiile sau obligațiile lor rezultate din relaţia contractuală de afaceri încheiată cu IFN
ROMCOM SA, reglementată prin aceste TCGA, precum şi nici drepturile şi obligaţiile ce-i revin
din Documentaţia Contractuală în general, fără aprobarea scrisă prealabilă din partea
Împrumutătorului.
7.3 Forța majoră
Prin forţa majoră se înţelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil.
Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi în
maximum 5 zile de la apariţie, neîndeplinirea acestei obligaţii anulând exonerarea de
răspundere.
7.4 Legea aplicabilă
Relaţiile dintre IFN ROMCOM SA şi Client sunt guvernate de legea română.
Orice neînţelegeri ivite între părţi pe parcursul executării contractului de credit sau ulterior
acestui moment se vor încerca a fi soluţionate prin buna învoială a părţilor contractante.
În cazul în care părţile apreciază că litigiul nu poate fi soluţionat pe cale amiabilă, oricare dintre
părţi se poate adresa instanţelor de judecată. În acest sens orice litigiu generat de
interpretarea, executarea, denunţarea, rezoluţiunea, rezilierea, anularea sau orice alt incident,
indiferent de natura sa, intervenit în legătură cu un contract de credit aparţine competenţei
exclusive a instanţei competente din punct de vedere material de pe raza teritorială a sediului
Împrumutătorului.
De asemenea, Împrumutătorul poate să decidă, prin act unilateral comunicat celeilalte părţi
prin intermediului Poştei Române prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire şi
conţinut declarat (comunicarea se consideră valabil efectuată la data expedierii scrisorii;
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comunicarea fiind valabil efectuată inclusiv în ipoteza în care Împrumutatul refuză să o
primească sau îşi schimbă sediul fără a notifica prin scrisoare recomandată cu confirmare de
primire şi conţinut declarat acest aspect Împrumutătorului, precum şi în alte cazuri similare în
care din culpa Împrumutatului sau din cazuri fortuite respectiva scrisoare nu ajunge în posesia
acestuia) că orice litigiu generat de interpretarea, executarea, denunţarea, rezoluţiunea,
rezilierea, anularea sau orice alt incident, indiferent de natura sa, intervenit în legătură cu un
contract de credit aparţine competenţei exclusive a Curţii de Arbitraj de pe lângă Camera de
Comerţ şi Industrie Cluj, litigiul urmând a fi arbitrat pe baza normelor juridice ale dreptului
intern şi în conformitate cu Regulamentul instanţei arbitrale.
Această notificare poate fi formulată de către Împrumutător cel mai târziu până la data primei
zile de înfăţişare în faţa primei instanţe, în ipoteza în care Împrumutatul s-a adresat instanţei
de judecată. În acest caz, instanţa de judecată va declina soluţionarea cauzei către instanţa
arbitrală. În cazul în care Împrumutatul formulează o contestaţie la executare, cu privire la
aspectele invocate referitor la executarea silită, aceste aspecte rămân a fi judecate de către
instanţele judecătoreşti de drept comun întrucât există competenţă exclusivă în acest sens.
În situaţia în care contestaţia la executare conţine eventuale petite de cerere ce reprezintă
critici de valabilitate a unor dispoziţii contractuale, aspecte privind interpretarea unor clauze
contractuale precum şi alte critici cu privire la fondul sau forma prezentului contract sau în
legătură cu acestea, cu privire la aceste aspecte părţile agreează ca strict aceste petite de
cerere să fie declinate către Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie
Cluj în ipoteza în care Împrumutătorul notifică Împrumutatului actul unilateral conform căruia
optează pentru competenţa Curţii de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Cluj.
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ANEXA 1 – POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Prezenta Politică cuprinde o descriere și se referă la datele personale colectate si prelucrate
de catre Operator.
CINE SUNTEM
Suntem societate comercială IFN ROMCOM SA, cu sediul în Oradea, str. Gheorghe Doja, nr.
49/A, jud. Bihor, J05/103/2006, CUI 18297835, înscrisă în Registrul General al Băncii
Naționale a României sub numărul RG-PJR-05-110179/23.02.2011, nr. de înregistrare în
Registrul Special al BNR RS-PJR-05-110127/03.08.2021, capital social: 16,042,200 Lei,
reprezentată legal de Vlad Mihuț, denumită în continuare „Operatorul”.
Avem un responsabil desemnat în domeniul protecției datelor care supraveghează prelucrările
de date personale efectuate de societatea noastră și este însărcinat cu menținerea relației
dintre noi și Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
și cu menținerea relației dintre noi și persoanele vizate.
Astfel, responsabilul nostru cu protecția datelor este dna Anca Ioan și poate fi contactată la
adresa de e-mail anca@litconsulting.ro sau la adresa poștală Drm Lunca Prutului 61, sector
3, Bucuresti.
Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului
(UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind protecţia datelor), cu bună
credință și în realizarea scopurilor specificate în prezenta Politică privind prelucrarea datelor
cu caracter personal („Politica”).
Această Politică descrie tipurile de date personale colectate pentru contractarea facilitatilor de
credit, garantarea creditelor, utilizarea site-ului romcom.ro, abonarea la newsletter precum și
tipurile de date colectate prin formularele on-line completate de dvs. Vă asigurăm că
respectăm cu strictețe confidențialitatea datelor dvs. în calitate de clienți existenți sau
potențiali clienți sau utilizatori/vizitatori ai paginii web romcom.ro și ne angajăm să nu
transmitem datele dumneavoastră personale către terți în mod nelegal și să le folosim exclusiv
conform scopurilor precizate în Politică. De asemenea declarăm că vom colecta datele dvs.
numai dacă sunt furnizate voluntar.
PRINCIPIILE DE PRELUCRARE A DATELOR
În prelucrarea datelor cu caracter personal Operatorul și persoanele împuternicite de acesta
respectă întocmai principiile de prelucrare a datelor prevăzute de Regulamentul General UE
privind protecția datelor (articolul 5), respectiv: legalitatea, echitatea și transparența
prelucrărilor, limitarea prelucrărilor la scopul propus, reducerea la minimum a datelor
prelucrate, exactitatea datelor prelucrate, securitatea, integritatea și confidențialitatea
prelucrărilor și a datelor prelucrate.
CE DATE PERSONALE PRELUCRĂM
Vom colecta și prelucra, respectiv înregistra, organiza, structura, stoca, adapta sau modifica,
extrage, consulta, utiliza, divulga prin transmitere, disemina sau pune la dispoziție în orice alt
mod, alinia sau combina, restricționa, șterge sau distruge, urmatoarele date cu caracter
personal:
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a.
b.
c.
d.
e.

f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.

nume, prenume, nume anterior;
data nașterii;
starea civila;
adresa de domiciliu/reședință și de corespondență;
cod numeric personal. Codul numeric personal se solicită în scopul identificării clientului
sau reprezentantului legal al clientului, în acord cu prevederile Regulamentului nr. 9 din
3.07.2008, publicat în Monitorul Oficial, Partea I 527 14.iul.2008, privind cunoașterea
clientelei în scopul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului;
numărul de telefon fix/mobil;
cod țară și serie/număr pașaport în cazul persoanelor nerezidente, cetățenie;
date referitoare la profesia și locul de muncă;
date privind studiile;
numărul dosarului de pensie;
date bancare;
surse de venituri;
semnătura;
imaginea;
numărul de interogări: indică numărul de Rapoarte de Credit eliberate de Biroul de Credit;
copie CI;
adresele IP ale utilizatorilor site-ului;
bunuri deținute de fidejusor/garant: obiecte de inventar, mașini, utilaje.

De asemenea, in conformitate cu prevederile Legii 129/2019 pentru prevenirea si combaterea
spalarii banilor si finantarii terorismului, aplicam masuri de cunoastere a clientilor. In acest
sens, vom proceda la identificarea clientului/beneficarului real si verificarea identitatii
reprezentantilor legali, inclusiv prin mijloace de identificare electronica prevazute de
Regulamentul UE 910/2014, evaluam scopul si natura relatiei de creditare si monitorizam
tragerile aferente facilitatilor de credit si rambursarea creditelor de catre client.
ÎN CE MOD PRELUCRĂM DATELE PERSONALE
Datele menționate anterior sunt prelucrate de Operator în sensul că acestea sunt colectate
prin completarea formularelor fie la sediul Operatorului fie prin intermediul site-ului (cu ajutorul
cookies sau prin completarea formularelor existente pe site), sunt înregistrate și stocate în
bazele noastre de date și pe terminalele noastre, organizate și structurate, adaptate sau
modificate conform procedurii interne, extrase și consultate atunci când dorim să întreprindem
activități care implică aceste date, utilizate în scopurile descrise în prezenta Politică, divulgate
prin transmitere și puse la dispoziție persoanelor autorizate conform celor descrise prin
prezenta Politică, restricționate, șterse sau distruse.
DE CE ȘI CUM PRELUCRĂM DATELE PERSONALE – SCOPURI
– prestarea serviciilor financiare de către Operator conform solicitării Persoanei
vizate/reprezentantului potențialului client persoană juridică, de achiziționare a unui serviciu
sau produs de finanțare de la Operator. Acest scop implică realizarea, în cadrul raportului
concret cu fiecare persoană vizată, a tuturor activităților legate de încheierea și/sau
modificarea și/sau executarea contractului de finanțare/garanție (art. 6 alin. 1 litera b) din
Regulamentul UE);
– realizarea analizei de cunoaștere a clientelei, a analizelor de risc, respectiv de raportare a
tranzacțiilor suspecte (art. 6 alineat 1), literele b și c din Regulamentul UE), respectiv pentru
încheierea contractului și pentru îndeplinirea unei obligații legale, coroborat cu legislația
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privind cunoașterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor si finanțării terorismului. Vă
aducem la cunoștință că în anumite situații efectuăm o analiză a dumneavoastră sub aspectul
potențialului financiar, efectuând astfel un profil al dumneavoastră. În acest sens, nu folosim
un proces decizional automatizat. În urma stabilirii profilului, se vor lua deciziile care se impun.
Deciziile menționate anterior nu vor fi luate decât după cel puțin o intervenție umană asupra
profilului stabilit automat. Deciziile vă sunt comunicate, vă puteți exprima punctul de vedere
asupra acestora și le puteți contesta prin transmiterea unei cereri în acest sens.
– îndeplinirea obligațiilor fiscale legate de executarea contractului de finantare/garantie;
– îndeplinirea obligațiilor instituite de lege în sarcina noastră în calitate de institutie financiara;
– informarea dvs. în legătura cu oferta, serviciile/produsele, evenimentele noastre.
DE LA CINE ȘI CUM COLECTĂM DATELE PERSONALE
Colectăm datele personale de la dvs. prin cererea de credit, contract de credit, contract de
garantie, completarea formularului de contact sau formularului de newsletter.
De asemenea, prelucrarea se face prin utilizarea cookie-urilor, sau a altor tehnologii similare
activate prin accesarea site-ului nostru. Pentru mai multe informații, consultați politica privind
cookie-urile disponibila pe site-ul nostru romcom.ro.
CARE ESTE TEMEIUL LEGAL DE PRELUCRARE A DATELOR PERSONALE
Prelucrarea datelor cu caracter personal se face, după caz:
▪ pentru a face demersuri la cererea dumneavoastră înainte de încheierea unui contract
precum si pentru incheierea contractului de credit/garantie (articolul 6 alin. 1 litera b din
regulamentul UE);
▪ prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine
Operatorului (articolul 6 alin. 1 litera c din regulamentul UE);
▪ prelucrarea este necesară in vederea îndeplinirii intereselor legitime: scopuri de marketing
simplu și comunicare, gestionarea reclamațiilor, proiectarea, dezvoltarea, testarea si
utilizarea sistemelor informatice existente sau noi si a serviciilor IT, constatarea,
exercitarea sau apărarea unor drepturi în instanță, precum și constituirea de probe în acest
sens (articolul 6 alin. 1 litera f din regulamentul UE).
▪ în temeiul consimțământului dumneavoastră, consimțământ pe care îl acordați prin
completarea voluntară a formularului de newsletter de pe site și prin acceptarea cookieurilor la accesarea site-ului (articolul 6 alin. 1 litera a din regulamentul UE);
NESWSLETTER
Dacă v-ați abonat în secțiunea de Newsletter, datele dumneavoastră cu caracter personal vor
fi utilizate cu următoarele scopuri:
▪ informarea dvs. în legătură cu produsele noastre, concursuri, evenimente etc.,
desfășurarea de activități de promovare cu caracter comercial;
▪ desfășurarea activităților de reclamă, marketing și publicitate, în ce privește produsele și
serviciile terţelor părţi din România sau străinătate, care oferă produse şi servicii similarecomplementare serviciilor IFN ROMCOM SA.
Datele dumneavoastră cu caracter personal urmează a fi șterse de îndată, atunci când anulați
abonamentul din secțiunea de Newsletter a Operatorului. Vă puteți dezabona în orice moment
prin intermediul link-ului atașat Newsletter-ului primit.
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CÂT TIMP PRELUCRĂM ȘI PĂSTRĂM DATELE PERSONALE
Datele personale sunt prelucrate și stocate până la îndeplinirea scopului în care au fost
colectate și prelucrate.
Putem păstra informațiile dvs. personale pentru o anumită perioadă de timp după ce ați încetat
să mai fiți client, pentru a ne garanta interesele noastre legitime în caz de litigii sau conform
legii. În mod normal, păstrăm datele dvs. personale în intervalul de timp necesar, luând în
considerare scopurile pentru care au fost colectate; în primul rând pentru a ne îndeplini relațiile
contractuale cu dvs., pentru a ne exersa interesele legitime sau pentru a respecta termenele
limită de depozitare prevăzute în mod legal.
În cazul în care se va încheia un contract de finanțare cu noi, IFN ROMCOM SA va stoca
datele personale pe durata raporturilor contractuale, cât și după încetarea acestor raporturi,
pe o perioadă de maximum 10 ani.
Dacă legea impune un termen de păstrare/arhivare a datelor dvs., datele vor fi păstrate pana
la expirarea acelui termen. Este posibil ca, în urma îndeplinirii termenelor legale de arhivare,
să dispunem anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal și să continue
prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice.
Prelucrarea datelor (inclusiv stocarea) în cazul în care nu s-a încheiat o relație contractuală
cu dumneavoastră, va fi realizată pe o durată de 5 ani conform legislației privind cunoașterea
clientelei, pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor
măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism.
Conform prevederilor legale privind ținerea contabilității documentele justificative care stau la
baza înregistrărilor se păstrează 10 ani, cu începere de la data încheierii exercițiului financiar
în cursul căruia au fost întocmite.
În situația în care prelucrarea datelor se face în baza consimțământului dvs. și decideți
retragerea acestuia, datele vor fi prelucrate până la retragerea consimțământului. Precizăm
faptul că retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate anterior
retragerii.
Dacă ne solicitați ștergerea datelor, în acord cu dreptul dvs. de a face o astfel de solicitare de
ștergere, vom proceda la ștergerea datelor, cu excepția situațiilor în care suntem obligați să
le păstrăm potrivit legii ori în baza altor temeiuri legale.
CUI TRANSFERĂM ȘI DEZVĂLUIM DATELE PERSONALE
Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către IFN ROMCOM SA și sunt comunicate
numai următorilor destinatari: partenerii contractuali, operatori asociați, împuterniciți.
Astfel, datele cu caracter personal, pot fi transmise către:
▪ Societățile de asigurare;
▪ Centrala Riscului de Credit;
▪ Biroul de Credit S.A.;
▪ Dacă se fac plăți cu cardul – după caz Mastercard, VISA etc.;
▪ Firme de curierat (doar în situația livrărilor de produse sau materiale comandate);
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▪
▪
▪

Furnizori
de
produse
software/hardware
și
acordarea
tehnică/consultanță/administrare necesară pentru astfel de produse;
Instituții ale statului;
Alți parteneri contractuali.

de

asistență

De asemenea, în cazul în care se vor schimba acționarii IFN ROMCOM SA sau în caz de
divizare, reorganizare, dizolvare, insolvență, este posibil să transferăm datele dumneavoastră
către noii deținători sau administratori/lichidatori.
Datele personale nu sunt transferate în țări din afara UE sau SEE, sau către organizații
internaționale.
Nu încurajăm SPAM-ul, astfel încât nu comercializam, nu oferim, nu facem schimb de adrese
e-mail obținute prin intermediul acestui site, nu divulgăm adresa dumneavoastră de e-mail
altor persoane care accesează paginile acestui site.
CARE SUNT DREPTURILE DVS. REFERITOARE LA PROTECȚIA DATELOR
1. Dreptul la informare – dreptul de a fi informat asupra aspectelor referitoare la prelucrarea
datelor dvs. personale și asupra drepturilor pe care le aveți în legătură cu acestea.
2. Dreptul de acces la datele prelucrate conform art. 15 din Regulament – dreptul de a obține
de la Operator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că
datele dumneavoastră sunt sau nu sunt prelucrate de noi. În situația în care prelucrăm
date cu caracter personal care vă privesc, vă vom comunica informații privind datele care
fac obiectul prelucrării, originea datelor, scopurile prelucrării, destinatarii sau categoriile
de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele, principiile de funcționare a mecanismului
prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor dvs., existența dreptului de
intervenție asupra datelor și a dreptului de opoziție, precum și condițiile în care pot fi
exercitate, posibilitatea de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum
și de a vă adresa instanței pentru atacarea deciziilor IFN ROMCOM SA, în conformitate
cu dispozițiile Regulamentului UE.
3. Dreptul de rectificarea datelor sau completarea acestora conform art. 16 din Regulament
– dreptul de a obține de la Operator, la cerere și în mod gratuit rectificarea și actualizarea
datelor, precum și completarea datelor incomplete sau inexacte.
4. Dreptul de ștergerea datelor conform art. 17 din Regulament – dreptul de a solicita
ștergerea datelor dvs. prelucrate de operator, fără întârzieri nejustificate. Dreptul la
ștergerea datelor nu este unul absolut și se aplică numai dacă: datele nu mai sunt
necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, v-ați
retras consimțământul acordat anterior Operatorului și nu există un alt temei pentru
prelucrare, vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze, datele au
fost prelucrate cu nerespectarea legii, datele trebuie șterse pentru respectarea unei
obligații legale care revine Operatorului.
5. Dreptul de restricționarea datelor conform art. 18 din Regulament – dreptul ca prelucrarea
datelor dvs. să fie restricționată în cazul în care: (i) ați contestat exactitatea datelor (se
aplică pe perioada în care se face verificarea corectitudinii acestora), (ii) prelucrarea este
ilegală, iar dvs. va opuneți ștergerii datelor, dar doriți restricționarea prelucrării lor, (iii)
Operatorului nu îi mai sunt necesare datele, dar dvs. ni le solicitați pentru realizarea sau
constatarea unui drept în instanță, (iv) dacă v-ați opus prelucrării (se aplică pe perioada în
care se verifică dacă drepturile legitime ale Operatorului prevalează asupra celor care vă
aparțin dvs.).
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6. Dreptul de portabilitate a datelor conform art. 20 din Regulament – dreptul de a primi de
la Operator datele dvs. prelucrate de noi într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit
și care poate fi citit automat (de exemplu un fișier în format PDF), precum și dreptul ca
aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct
de vedere tehnic.
7. Dreptul de opoziție cu privire la prelucrarea datelor conform art. 21 din Regulament –
dreptul de a vă opune prelucrării datelor. Dreptul se aplică numai atunci când prelucrarea
se face în baza unui interes legitim al operatorului, iar atunci când prelucrarea are ca scop
marketingul direct, aveți dreptul de a vă opune prelucrării în orice moment.
8. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare, conform
art. 22 din Regulament. Vă aducem la cunoștință că în vederea încheierii contractului de
finanțare/credit cu noi, dacă ați solicitat acest lucru, efectuăm o analiză a dumneavoastră
sub aspectul potențialului financiar, efectuând astfel un profil al dumneavoastră. În acest
sens, nu folosim un proces decizional automatizat. În urma stabilirii profilului, se va decide
intrarea sau nu într-un raport contractual cu dumneavoastră, respectiv posibilitatea dvs.
de accesare a produselor și serviciilor noastre. Decizia menționată anterior nu va fi luată
decât după cel puțin o intervenție umană asupra profilului stabilit automat. Decizia vă este
comunicată, va puteți exprima punctul de vedere asupra acesteia și o puteți contesta prin
transmiterea unei cereri în acest sens. Aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii
bazate exclusiv pe prelucrare automată (inclusiv crearea de profiluri), care produce efecte
juridice.
9. Dreptul de a depune o plângere atunci când considerați că vă sunt încălcate drepturile:
▪ direct către noi, folosind formularul acesta.
▪ în fața autorității de supraveghere – Autoritatea Națională de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – www.dataprotection.ro.
CUM VĂ PUTEȚI EXERCITA DREPTURILE
În vederea exercitării acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată
olograf, la sediul Operatorului din Oradea, str. Gheorghe Doja, nr. 49/A, jud. Bihor, menționând
ca destinatar pe plicul de corespondență „IFN ROMCOM S.A. – Responsabilul cu protecția
datelor”, la nr. de tel: 0755039163 și/sau la adresa de e-mail: anca@litconsulting.ro, ori la
adresa de corespondență a responsabilului cu protecția datelor. Conform prevederilor legale
vom prelua solicitările dvs. privind Datele Personale și, după caz, măsurile luate, la adresa
menționată în solicitare sau la cea aflată în evidența Operatorului, în termen de 30 zile de la
primirea solicitării de către Operator, în condiţiile prevăzute de Regulament. Această perioadă
poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea
solicitării.
Datele de contact ale Responsabilului cu protecția datelor Anca Ioan, sunt: emailanca@litconsulting.ro; telefon: 0755039163, sediu- Bucuresti, Drm Lunca Prutului 61B, sector
3, cod postal 032357.
ACCESUL MINORILOR
Conținutul site-ului și materialelor deținute de noi nu este destinat minorilor, dar conținutul său
nu este vătămător pentru aceștia.
MĂSURI DE SECURITATE
Securitatea datelor cu caracter personal este importantă pentru noi. Păstrăm măsuri adecvate
de ordin administrativ, tehnic şi fizic pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva
distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii accidentale, modificării, dezvăluirii sau accesului
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neautorizat, utilizării şi tuturor celorlalte forme legale de prelucrare a datelor cu caracter
personal aflate în posesia noastră.
IFN ROMCOM SA are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru
scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.
Acest site folosește măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a
informațiilor care se află în controlul nostru.
FEEDBACK
Noi oferim posibilitatea utilizatorilor site-ului de a trimite comentarii, întrebări și sugestii. Orice
informație care este trimisă prin intermediul formularelor de contact va fi folosita ținând cont
de dreptul la confidențialitate și la imagine al persoanelor.
MODIFICĂRI ALE POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE
În măsura în care vom considera că este necesară o schimbare a regulilor de confidențialitate,
vom publica respectivele modificări în această pagină pentru a vă informa cu privire la tipurile
de informații pe care le colectăm și modul în care le utilizăm. În măsura în care v-ați abonat la
newsletter-ul nostru, vă vom transmite o informare privind actualizarea prezentei politici.
Daca aveți întrebări cu privire la Politica noastră, vă rugăm să ne contactați la email:
office@romcom.ro.
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ANEXA 2 – Fișele produselor de creditare ale IFN ROMCOM SA
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CREDITUL DE INVESTIȚII (RON)
Caracteristicile produsului de creditare
Finanţator
Creditul de investiții acordat in RON este acordat prin intermediul Societăţii de
Microfinanţare IFN ROMCOM SA (denumită în continuare “ROMCOM”).
Destinația produsului de creditare
▪

Susţinerea investiţiilor realizate de către întreprinderi nou-înfiinţate şi micro-întreprinderi,
precum şi a investiţiilor de modernizare şi retehnologizare a întreprinderilor mici şi
mijlocii din sectoarele de producţie şi servicii, creşterea volumului de activitate şi a
competitivităţii și sustenabilității întreprinderilor din aceste sectoare.

▪

Susţinerea investiţiilor realizate de către întreprinzătorii agricoli în agricultura
românească, creşterea competitivităţii produselor agricole româneşti şi înfiinţarea de noi
locuri de muncă.

Criterii de eligibilitate
Creditul de investiții acordat in RON se adresează cu prioritate întreprinzătorilor din
următoarele judeţe: Bihor, Timiş, Arad, Sălaj, Satu Mare, Cluj, Maramureş, Suceava, Caraș
Severin (ROMCOM poate acorda finanţare şi întreprinzătorilor din alte judeţe, în limita
fondurilor disponibile).
Pot beneficia de finanţare prin programul ROMCOM întreprinzătorii care îndeplinesc
cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
Criterii generale:
▪ Societate comercială privată, înregistrată şi autorizată (PFA, II, AF, IF, SRL, SCS, SA),
inclusiv întreprinderi nou-înființate (start-up), profesii liberale și ONG cu activități cu scop
lucrativ;
▪ Dezvoltarea unui concept clar al afacerii, care să fie expus în cadrul cererii de finanţare;
▪ Calificarea sau experienţa profesională a administratorilor/angajaţilor solicitantului în
domeniul de activitate în care solicită finanţare;
Criterii specifice:
▪ Existenţa infrastructurii necesare proiectului (teren, clădire, utilităţi etc.);
▪ Menținerea/Înfiinţarea de locuri de muncă ca urmare a implementării proiectului;
▪ Fezabilitate economică a proiectului;
▪ Existenţa unei garanţii care să acopere cel puţin 120% din valoarea creditului
Activităţi eligibile
Fondurile obţinute pot fi utilizate pentru următoarele destinaţii:
▪ Achiziţionare de licențe, software, maşini, utilaje, echipamente noi sau second hand;
▪ Modernizare şi extindere capacităţi de producţie;
▪ Investiţii în achiziția, construcţia, modernizarea și/sau extinderea infrastructurii de afaceri
(construcţii, hale de producţie, grajduri, depozite, solarii, etc.);
▪ Achiziţia de animale de rasă (producţie de lapte, carne, etc.).
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Condiţii de finanţare
▪

Suma ce poate fi acordată unui întreprinzător eligibil prin Creditul de investiții acordat
in RON este cuprinsă între 10.000 şi 150.000 Lei. Rambursarea se face în rate lunare.

▪

Pentru Creditul de investiții acordat in RON, ROMCOM percepe o dobândă anuală
liniară de 12%. Dobânda rămâne neschimbată pe toată perioada de desfăşurare a
finanţării. Clienții care au sau au avut credite in derulare de la ROMCOM si un istoric bun
de plata pot primi o reducere de dobanda cu 1%.

▪

Perioada de rambursare a Creditului de investiții acordat in RON este între 3 şi 60 de
luni.

▪

După caz se poate acorda o perioadă de graţie de până la 6 luni, inclusă în perioada de
rambursare, timp în care se va plăti dobânda lunară.

▪

De asemenea, în funcție de specificul activității finanțate, creditul poate avea un
scadențar de rambursare atipic, în sensul în care dobânda se va achita lunar, iar ratele
de principal se vor achita în tranșe inegale, cu condiția unor rambursări de principal
anuale de valori egale.

▪

DAE (Dobânda Anuală Efectivă) este de 24.07% calculată pentru un credit de
investiții acordat in RON de 150.000 Lei, acordat cu o dobândă anuală liniară de 12%,
pe o perioadă de 60 luni, a cărui rambursare se face în rate lunare egale, fără perioadă
de grație.

Comisioane şi garanţii
▪

După aprobarea finanţării, beneficiarul va plăti un comision de acordare de 3% din
valoarea împrumutului, care se va reţine la tragerea sumei împrumutate.

▪

Împrumutul va fi garantat cu bunuri imobiliare sau mobiliare, care să acopere cel puţin
120% din valoarea împrumutată.

▪

De asemenea, funcție de scoringul obținut de cererea de finanțare, garanțiile reale pot
fi completate cu garanții personale, sub formă de avalizare a unor bilete la ordin și/sau
contracte de fidejusiune.

▪

Taxele de notariat, gaj sau ipotecă, precum și costul asigurării bunurilor aduse ca și
garanție (dacă este cazul) vor fi suportate de beneficiar.

▪

Pentru rambursarea anticipată integrală a împrumutului se va percepe un comision
de rambursare anticipată, raportat la valoarea plăţii anticipate. Comisionul de
rambursare anticipată se va calcula după cum urmează:

▪

-

5% dacă rambursarea anticipată se realizează în primele 12 luni de la data
semnării contractului de credit;

-

4% dacă rambursarea anticipată se realizează într-un interval mai mare de 12 luni
și mai mic de 25 luni de la data semnării contractului de credit;

-

3% dacă rambursarea anticipată se realizează într-un interval mai mare de 24 luni
și mai mic de 37 luni de la data semnării contractului de credit;

-

2% dacă rambursarea anticipată se realizează într-un interval mai mare de 36 luni
și mai mic de 49 luni de la data semnării contractului de credit;

-

1% dacă rambursarea anticipată se realizează într-un interval mai mare de 48 luni
de la data semnării contractului de credit.

Pentru rambursarea anticipată parţială a minim 10% din valoarea creditului cu
reducerea duratei contractului se va plăti un comision de rambursare anticipată
raportat la valoarea plăţii anticipate, iar dobânda va rămâne aceeaşi cu dobânda la
data semnării contractului aplicată la suma iniţială a creditului. Comisionul de
rambursare anticipată se va calcula după cum urmează:
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▪

-

5% dacă rambursarea anticipată se realizează în primele 12 luni de la data
semnării contractului de credit;

-

4% dacă rambursarea anticipată se realizează într-un interval mai mare de 12 luni
și mai mic de 25 luni de la data semnării contractului de credit;

-

3% dacă rambursarea anticipată se realizează într-un interval mai mare de 24 luni
și mai mic de 37 luni de la data semnării contractului de credit;

-

2% dacă rambursarea anticipată se realizează într-un interval mai mare de 36 luni
și mai mic de 49 luni de la data semnării contractului de credit;

-

1% dacă rambursarea anticipată se realizează într-un interval mai mare de 48 luni
de la data semnării contractului de credit.

Pentru rambursarea anticipată parţială a minim 10% din valoarea creditului cu
păstrarea sau prelungirea duratei contractului se va plăti un comision de
rambursare anticipată raportat la valoarea principalului rămas de plată înainte de plata
anticipată, iar dobânda se va calcula la valoarea principalului rămas de plată după
plata anticipată aplicând rata practicată de ROMCOM în momentul rescadenţării.
Comisionul de rambursare anticipată se va calcula după cum urmează:
-

5% dacă rambursarea anticipată se realizează în primele 12 luni de la data
semnării contractului de credit;

-

4% dacă rambursarea anticipată se realizează într-un interval mai mare de 12 luni
și mai mic de 25 luni de la data semnării contractului de credit;

-

3% dacă rambursarea anticipată se realizează într-un interval mai mare de 24 luni
și mai mic de 37 luni de la data semnării contractului de credit;

-

2% dacă rambursarea anticipată se realizează într-un interval mai mare de 36 luni
și mai mic de 49 luni de la data semnării contractului de credit;

-

1% dacă rambursarea anticipată se realizează într-un interval mai mare de 48 luni
de la data semnării contractului de credit.

▪

Comisionul de rambursare anticipată poate fi redus cu 50% dacă creditul nu
acumulează penalități de întârziere și rambursarea se face din surse proprii (exclusiv
refinanțare).

▪

Bunurile sau imobilele cu care se garantează creditul vor fi asigurate, odată cu
încheierea contractului de împrumut, pentru toată perioada de derulare a creditului.
Costul asigurării va fi suportat de împrumutat, şi asigurarea va fi cesionată în favoarea
Societăţii de Microfinanţare IFN ROMCOM SA.

Termene limită şi condiţii de depunere a documentaţiei
Pentru a obţine un Credit de investiții acordat in RON, solicitanţii trebuie să se adreseze
Societăţii de Microfinanţare IFN ROMCOM SA. Cererile de credit se pot transmite prin
poștă/curier la sediul ROMCOM, se pot depune direct la sediul ROMCOM, pot fi preluate
direct de consultanții de credite ROMCOM, sau se pot transmite prin email la adresa
office@romcom.ro.
Analizarea cererilor de credit şi selectarea proiectelor care vor fi finanţate se face în cel
mult 7 zile de la primirea unei cereri de credit complete.
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Date de contact
Datele de contact pentru transmiterea dosarului cererii de credit sunt:
Societate de Microfinanţare IFN ROMCOM SA
Str. Gh. Doja Nr. 49A, Oradea, 410169
Tel:
0259 479 793, 0359 173 300
Email: office@romcom.ro
www.romcom.ro
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CREDITUL DE INVESTIȚII (Euro)
Caracteristicile produsului de creditare
Finanţator
Creditul de investiții acordat in Euro este acordat prin intermediul Societăţii de
Microfinanţare IFN ROMCOM SA (denumită în continuare “ROMCOM”).
Destinația produsului de creditare
▪

Susţinerea investiţiilor realizate de către întreprinderi nou-înfiinţate şi micro-întreprinderi,
precum şi a investiţiilor de modernizare şi retehnologizare a întreprinderilor mici şi
mijlocii din sectoarele de producţie şi servicii, creşterea volumului de activitate şi a
competitivităţii și sustenabilității întreprinderilor din aceste sectoare.

▪

Susţinerea investiţiilor realizate de către întreprinzătorii agricoli în agricultura
românească, creşterea competitivităţii produselor agricole româneşti şi înfiinţarea de noi
locuri de muncă.

Criterii de eligibilitate
Creditul de investiții acordat in Euro se adresează cu prioritate întreprinzătorilor din
următoarele judeţe: Bihor, Timiş, Arad, Sălaj, Satu Mare, Cluj, Maramureş, Suceava, Caraș
Severin (ROMCOM poate acorda finanţare şi întreprinzătorilor din alte judeţe, în limita
fondurilor disponibile).
Pot beneficia de finanţare prin programul ROMCOM întreprinzătorii care îndeplinesc
cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
Criterii generale:
▪ Societate comercială privată, înregistrată şi autorizată (PFA, II, AF, IF, SRL, SCS, SA),
inclusiv întreprinderi nou-înfiinţate (start-up), profesii liberale și ONG cu activități cu scop
lucrativ;
▪ Dezvoltarea unui concept clar al afacerii, care să fie expus în cadrul cererii de finanţare;
▪ Calificarea sau experienţa profesională a administratorilor/angajaţilor solicitantului în
domeniul de activitate în care solicită finanţare;
Criterii specifice:
▪ Existenţa infrastructurii necesare proiectului (teren, clădire, utilităţi etc.);
▪ Menținerea/Înfiinţarea de locuri de muncă ca urmare a implementării proiectului;
▪ Fezabilitate economică a proiectului;
▪ Existenţa unei garanţii care să acopere cel puţin 133% din valoarea creditului
▪ Societatea finanțată realizează venituri in Euro sau indexate la cursul Ron/Euro.
Activităţi eligibile
Fondurile obţinute pot fi utilizate pentru următoarele destinaţii:
▪ Achiziţionare de licențe, software, maşini, utilaje, echipamente noi sau second hand;
▪ Modernizare şi extindere capacităţi de producţie;
▪ Investiţii în achiziția, construcţia, modernizarea și/sau extinderea infrastructurii de afaceri
(construcţii, hale de producţie, grajduri, depozite, solarii, etc.);
▪ Achiziţia de animale de rasă (producţie de lapte, carne, etc.).
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Condiţii de finanţare
▪

Suma ce poate fi acordată unui întreprinzător eligibil prin Creditul de investiții acordat
in Euro este cuprinsă între 2.500 şi 30.000 Euro. Rambursarea se face în rate lunare.

▪

Pentru Creditul de investiții acordat in Euro, ROMCOM percepe o dobândă anuală
liniară de 9%. Dobânda rămâne neschimbată pe toată perioada de desfăşurare a
finanţării. Clienții care au sau au avut credite in derulare de la ROMCOM si un istoric bun
de plata pot primi o reducere de dobanda cu 1%.

▪

Perioada de rambursare a Creditului de investiții acordat in Euro este între 3 şi 60 de
luni.

▪

După caz se poate acorda o perioadă de graţie de până la 6 luni, inclusă în perioada de
rambursare, timp în care se va plăti dobânda lunară.

▪

De asemenea, în funcție de specificul activității finanțate, creditul poate avea un
scadențar de rambursare atipic, în sensul în care dobânda se va achita lunar, iar ratele
de principal se vor achita în tranșe inegale, cu condiția unor rambursări de principal
anuale de valori egale.

▪

DAE (Dobânda Anuală Efectivă) este de 17.96% calculată pentru un credit de
investiții de 30.000 Euro, acordat cu o dobândă anuală liniară de 9%, pe o perioadă de
60 luni, a cărui rambursare se face în rate lunare egale, fără perioadă de grație.

Comisioane şi garanţii
▪

După aprobarea finanţării, beneficiarul va plăti un comision de acordare de 2% din
valoarea împrumutului, care se va reţine la tragerea sumei împrumutate.

▪

Împrumutul va fi garantat cu bunuri imobiliare sau mobiliare, care să acopere cel puţin
133% din valoarea împrumutată.

▪

De asemenea, funcție de scoringul obținut de cererea de finanțare, garanțiile reale pot
fi completate cu garanții personale, sub formă de avalizare a unor bilete la ordin și/sau
contracte de fidejusiune.

▪

Taxele de notariat, gaj sau ipotecă, precum și costul asigurării bunurilor aduse ca și
garanție (dacă este cazul) vor fi suportate de beneficiar.

▪

Pentru rambursarea anticipată integrală a împrumutului se va percepe un comision
de rambursare anticipată, raportat la valoarea plăţii anticipate. Comisionul de
rambursare anticipată se va calcula după cum urmează:

▪

-

5% dacă rambursarea anticipată se realizează în primele 12 luni de la data
semnării contractului de credit;

-

4% dacă rambursarea anticipată se realizează într-un interval mai mare de 12 luni
și mai mic de 25 luni de la data semnării contractului de credit;

-

3% dacă rambursarea anticipată se realizează într-un interval mai mare de 24 luni
și mai mic de 37 luni de la data semnării contractului de credit;

-

2% dacă rambursarea anticipată se realizează într-un interval mai mare de 36 luni
și mai mic de 49 luni de la data semnării contractului de credit;

-

1% dacă rambursarea anticipată se realizează într-un interval mai mare de 48 luni
de la data semnării contractului de credit.

Pentru rambursarea anticipată parţială a minim 10% din valoarea creditului cu
reducerea duratei contractului se va plăti un comision de rambursare anticipată
raportat la valoarea plăţii anticipate, iar dobânda va rămâne aceeaşi cu dobânda la
data semnării contractului aplicată la suma iniţială a creditului. Comisionul de
rambursare anticipată se va calcula după cum urmează:
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▪

-

5% dacă rambursarea anticipată se realizează în primele 12 luni de la data
semnării contractului de credit;

-

4% dacă rambursarea anticipată se realizează într-un interval mai mare de 12 luni
și mai mic de 25 luni de la data semnării contractului de credit;

-

3% dacă rambursarea anticipată se realizează într-un interval mai mare de 24 luni
și mai mic de 37 luni de la data semnării contractului de credit;

-

2% dacă rambursarea anticipată se realizează într-un interval mai mare de 36 luni
și mai mic de 49 luni de la data semnării contractului de credit;

-

1% dacă rambursarea anticipată se realizează într-un interval mai mare de 48 luni
de la data semnării contractului de credit.

Pentru rambursarea anticipată parţială a minim 10% din valoarea creditului cu
păstrarea sau prelungirea duratei contractului se va plăti un comision de
rambursare anticipată raportat la valoarea principalului rămas de plată înainte de plata
anticipată, iar dobânda se va calcula la valoarea principalului rămas de plată după
plata anticipată aplicând rata practicată de ROMCOM în momentul rescadenţării.
Comisionul de rambursare anticipată se va calcula după cum urmează:
-

5% dacă rambursarea anticipată se realizează în primele 12 luni de la data
semnării contractului de credit;

-

4% dacă rambursarea anticipată se realizează într-un interval mai mare de 12 luni
și mai mic de 25 luni de la data semnării contractului de credit;

-

3% dacă rambursarea anticipată se realizează într-un interval mai mare de 24 luni
și mai mic de 37 luni de la data semnării contractului de credit;

-

2% dacă rambursarea anticipată se realizează într-un interval mai mare de 36 luni
și mai mic de 49 luni de la data semnării contractului de credit;

-

1% dacă rambursarea anticipată se realizează într-un interval mai mare de 48 luni
de la data semnării contractului de credit.

▪

Comisionul de rambursare anticipată poate fi redus cu 50% dacă creditul nu
acumulează penalități de întârziere și rambursarea se face din surse proprii (exclusiv
refinanțare).

▪

Bunurile sau imobilele cu care se garantează creditul vor fi asigurate, odată cu
încheierea contractului de împrumut, pentru toată perioada de derulare a creditului.
Costul asigurării va fi suportat de împrumutat, şi asigurarea va fi cesionată în favoarea
Societăţii de Microfinanţare IFN ROMCOM SA.

Termene limită şi condiţii de depunere a documentaţiei
Pentru a obţine un Credit de investiții acordat in Euro, solicitanţii trebuie să se adreseze
Societăţii de Microfinanţare IFN ROMCOM SA. Cererile de credit se pot transmite prin
poștă/curier la sediul ROMCOM, se pot depune direct la sediul ROMCOM, pot fi preluate
direct de consultanții de credite ROMCOM, sau se pot transmite prin email la adresa
office@romcom.ro.
Analizarea cererilor de credit şi selectarea proiectelor care vor fi finanţate se face în cel
mult 7 zile de la primirea unei cereri de credit complete.
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Date de contact
Datele de contact pentru transmiterea dosarului cererii de credit sunt:
Societate de Microfinanţare IFN ROMCOM SA
Str. Gh. Doja Nr. 49A, Oradea, 410169
Tel:
0259 479 793, 0359 173 300
Email: office@romcom.ro
www.romcom.ro
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CREDITUL DE INVESTIȚII ROTARY
Caracteristicile produsului de creditare
Finanţator
Creditul de investiții Rotary este acordat prin intermediul Societăţii de Microfinanţare IFN
ROMCOM SA (denumită în continuare “ROMCOM”) din surse de finanțare puse la dispoziție
de Clubul Rotary.
Destinația produsului de creditare
▪

Susţinerea investiţiilor realizate de către întreprinderi nou-înfiinţate şi micro-întreprinderi,
precum şi a investiţiilor de modernizare şi retehnologizare a micro-întreprinderilor din
sectoarele de producţie şi servicii, creşterea volumului de activitate şi a competitivităţii și
sustenabilității întreprinderilor din aceste sectoare.

▪

Susţinerea investiţiilor realizate de către întreprinzătorii agricoli în agricultura
românească, creşterea competitivităţii produselor agricole româneşti şi înfiinţarea de noi
locuri de muncă.

Criterii de eligibilitate
Creditul de investiții Rotary se adresează cu prioritate întreprinzătorilor din județul Bihor.
ROMCOM poate acorda finanţare şi întreprinzătorilor din alte judeţe, în limita fondurilor
disponibile.
Pot beneficia de finanţare prin programul ROMCOM întreprinzătorii care îndeplinesc
cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
Criterii generale:
▪ Societate comercială privată, înregistrată şi autorizată (PFA, II, AF, IF, SRL, SCS),
inclusiv întreprinderi nou-înfiinţate (start-up), profesii liberale și ONG cu activități cu scop
lucrativ;
▪ Dezvoltarea unui concept clar al afacerii, care să fie expus în cadrul cererii de finanţare;
▪ Calificarea sau experienţa profesională a administratorilor/angajaţilor solicitantului în
domeniul de activitate în care solicită finanţare;
Criterii specifice:
▪ Venituri anuale de pana la 120.000 Ron (sau echivalentul a 30.000 USD);
▪ Creditul va acoperi maxim 85% din costul de investiție (inclusiv TVA, dacă este cazul);
▪ Existenţa infrastructurii necesare proiectului (teren, clădire, utilităţi etc.);
▪ Menținerea/Înfiinţarea de locuri de muncă ca urmare a implementării proiectului;
▪ Fezabilitate economică a proiectului;
▪ Existenţa unei garanţii care să acopere cel puţin 120% din valoarea creditului
Activităţi eligibile
Fondurile obţinute pot fi utilizate pentru următoarele destinaţii:
▪ Achiziţionare de licențe, software, maşini, utilaje, echipamente noi sau second hand;
▪ Modernizare şi extindere capacităţi de producţie;
▪ Investiţii în achiziția, construcţia, modernizarea și/sau extinderea infrastructurii de afaceri
(construcţii, hale de producţie, grajduri, depozite, solarii, etc.);
▪ Achiziţia de animale de rasă (producţie de lapte, carne, etc.).
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Condiţii de finanţare
▪

Suma ce poate fi acordată unui întreprinzător eligibil prin Creditul de investiții Rotary
este cuprinsă între 3.000 şi 16.000 Lei. Rambursarea se face în rate lunare.

▪

Pentru Creditul de investiții Rotary, ROMCOM NU percepe dobândă.

▪

Pentru Creditul de investiții Rotary, ROMCOM percepe un comision anual de
administrare de 5% din valoarea creditului acordat, care se calculează și se achită anual,
la începutul fiecărei perioade de un an.

▪

Perioada de rambursare a Creditului de investiții Rotary este între 6 şi 36 de luni.

▪

După caz se poate acorda o perioadă de graţie de până la 6 luni, inclusă în perioada de
rambursare, timp în care se va plăti dobânda lunară.

▪

De asemenea, în funcție de specificul activității finanțate, creditul poate avea un
scadențar de rambursare atipic, în sensul în care dobânda se va achita lunar, iar ratele
de principal se vor achita în tranșe inegale, cu condiția unor rambursări de principal
anuale de valori egale.

▪

DAE (Dobânda Anuală Efectivă) este de 10.22% calculată pentru un credit de
investiții Rotary de 16.000 Lei, acordat pe o perioadă de 36 luni, a cărui rambursare se
face în rate lunare egale, fără perioadă de grație.

Comisioane şi garanţii
▪

Pentru Creditul de Investiții Rotary ROMCOM nu percepe comision de acordare a
creditului.

▪

Împrumutul va fi garantat cu bunuri imobiliare sau mobiliare, care să acopere cel puţin
120% din valoarea împrumutată.

▪

De asemenea, funcție de scoringul obținut de cererea de finanțare, garanțiile reale pot
fi completate cu garanții personale, sub formă de avalizare a unor bilete la ordin și/sau
contracte de fidejusiune.

▪

Taxele de notariat, gaj sau ipotecă, precum și costul asigurării bunurilor aduse ca și
garanție (dacă este cazul) vor fi suportate de beneficiar.

▪

Pentru rambursarea anticipată parţială sau integrală a împrumutului nu se percepe
comision.

▪

Bunurile sau imobilele cu care se garantează creditul vor fi asigurate, odată cu
încheierea contractului de împrumut, pentru toată perioada de derulare a creditului.
Costul asigurării va fi suportat de împrumutat, şi asigurarea va fi cesionată în favoarea
Societăţii de Microfinanţare IFN ROMCOM SA.

Termene limită şi condiţii de depunere a documentaţiei
Pentru a obţine un Credit de investiții Rotary, solicitanţii trebuie să se adreseze Societăţii
de Microfinanţare IFN ROMCOM SA. Cererile de credit se pot transmite prin poștă/curier la
sediul ROMCOM, se pot depune direct la sediul ROMCOM, pot fi preluate direct de
consultanții de credite ROMCOM, sau se pot transmite prin email la adresa
office@romcom.ro.
Analizarea cererilor de credit şi selectarea proiectelor care vor fi finanţate se face în cel
mult 7 zile de la primirea unei cereri de credit complete.
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Date de contact
Datele de contact pentru transmiterea dosarului cererii de credit sunt:
Societate de Microfinanţare IFN ROMCOM SA
Str. Gh. Doja Nr. 49A, Oradea, 410169
Tel:
0259 479 793, 0359 173 300
Email: office@romcom.ro,
www.romcom.ro
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CREDITUL PENTRU CAPITAL DE LUCRU FLEXIBIL (RON)
Caracteristicile produsului de creditare
Finanţator
Creditul pentru capital de lucru flexibil acordat in RON este acordat prin intermediul
Societăţii de Microfinanţare IFN ROMCOM SA (denumită în continuare “ROMCOM”).
Destinația produsului de creditare
▪

Susţinerea activității micro-întreprinderilor, precum si a întreprinderilor mici şi mijlocii din
sectoarele de producţie și servicii, creşterea volumului de activitate şi a competitivităţii și
sustenabilității întreprinderilor din aceste sectoare.

▪

Susţinerea activității întreprinzătorilor agricoli în agricultura românească, creşterea
volumului de activitate şi a competitivităţii întreprinderilor din acest sector.

Criterii de eligibilitate
Creditul pentru capital de lucru flexibil acordat in RON se adresează cu prioritate
întreprinzătorilor din următoarele judeţe: Bihor, Timiş, Arad, Sălaj, Satu Mare, Cluj,
Maramureş, Suceava, Caraș Severin (ROMCOM poate acorda finanţare şi întreprinzătorilor
din alte judeţe, în limita fondurilor disponibile).
Pot beneficia de finanţare prin programul ROMCOM întreprinzătorii din judeţele menţionate
mai sus, care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
Criterii generale:
▪ Societate comercială privată, înregistrată şi autorizată (PFA, II, IF, SRL, SCS, SA),
profesii liberale și ONG cu activități cu scop lucrativ, cu cel puțin 12 luni de activitate;
▪ Dezvoltarea unui concept clar al afacerii, care să fie expus în cadrul cererii de finanţare;
▪ Calificarea sau experienţa profesională a administratorilor/angajaţilor solicitantului în
domeniul de activitate în care solicită finanţare;
Criterii specifice:
▪ Existenţa infrastructurii necesare proiectului (teren, clădire, utilităţi, etc.);
▪ Menținerea/Înfiinţarea de noi locuri de muncă ca urmare a implementării proiectului;
▪ Fezabilitate economică a proiectului;
▪ Existenţa unei garanţii care să acopere cel puţin 120% din valoarea creditului
Activităţi eligibile
Fondurile obţinute pot fi utilizate pentru următoarele destinaţii:
▪ Finanţarea activităţii economice în derulare;
▪ Achiziție de materii prime, materiale, mărfuri, funcție de specificul activității;
▪ Plăți furnizori, salarii, taxe și alte cheltuieli curente;
▪ Achiziție obiecte de inventar.
Condiţii de finanţare
▪

Plafonul de creditare ce poate fi acordat unui întreprinzător eligibil prin intermediul
Creditului pentru capital de lucru flexibil acordat in RON este cuprins între 10.000 şi
150.000 Lei. Tragerea se poate face în una sau mai multe tranşe, pe bază de cereri.
Dobânda şi comisionul de neutilizare se vor plăti lunar.

▪

Pentru Creditul pentru capital de lucru flexibil acordat in RON, ROMCOM percepe o
dobândă anuală de 18-21% pentru suma utilizată şi un comision de neutilizare de 0-3%
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pentru suma neutilizată până la plafonul de creditare. Dobânda şi comisionul de
neutilizare rămân neschimbate pe toată perioada de desfăşurare a finanţării.
▪

Creditul pentru capital de lucru flexibil acordat in RON se aprobă pentru o perioadă
de 12 luni. La cererea clientului, creditul poate fi înnoit pentru o nouă perioadă de 12
luni, după o reanalizare a afacerii, garanţiilor şi a plafonului de creditare. Cererea de
înnoire a creditului trebuie depusă cu cel puţin 30 de zile înainte de ultima scadenţă a
împrumutului.

▪

DAE (Dobânda Anuală Efectivă) este de 23.75% calculată pentru un credit flexibil de
150.000 Lei, acordat pe o perioadă de 12 luni, care este tras integral la acordare și
rambursat la scadența finală, după 12 luni, și la care ROMCOM percepe o dobândă
anuală de 18% pentru suma utilizată şi un comision de neutilizare de 0% pentru suma
neutilizată până la plafonul de creditare.

Comisioane şi garanţii
▪

După aprobarea finanţării, beneficiarul va plăti un comision de acordare de 3% din
valoarea plafonului de creditare. În cazul în care clientul solicită înnoirea Creditului
pentru capital de lucru flexibil acordat in RON, acesta va achita un comision de
înnoire de 1% din valoarea noului plafon de creditare aprobat.

▪

Împrumutul se va garanta cu bunuri imobiliare sau mobiliare, care să acopere cel puţin
120% din valoarea plafonului de creditare.

▪

De asemenea, funcție de scoringul obținut de cererea de finanțare, garanțiile reale pot
fi completate cu garanții personale, sub formă de avalizare a unor bilete la ordin și/sau
contracte de fidejusiune.

▪

Taxele de notariat, gaj sau ipotecă precum și costul asigurării bunurilor aduse ca și
garanție (dacă este cazul) vor fi suportate de beneficiar.

▪

Bunurile sau imobilele cu care se garantează creditul vor fi asigurate, odată cu
încheierea contractului de împrumut, pentru toată perioada de derulare a creditului.
Costul asigurării va fi plătit de beneficiar, şi asigurarea va fi cesionată în favoarea
Societăţii de Microfinanţare IFN ROMCOM SA.

Termene limită şi condiţii de depunere a documentaţiei
Pentru a obţine un Credit pentru capital de lucru flexibil acordat in RON, solicitanţii
trebuie să se adreseze Societăţii de Microfinanţare IFN ROMCOM SA. Cererile de credit
se pot transmite prin poștă/curier la sediul ROMCOM, se pot depune direct la sediul
ROMCOM, pot fi preluate direct de consultanții de credite ROMCOM, sau se pot transmite
prin email la adresa office@romcom.ro.
Analizarea cererilor de credit şi selectarea proiectelor care vor fi finanţate se face în cel
mult 7 zile de la primirea unei cereri de credit complete.
Date de contact
Datele de contact pentru transmiterea dosarului cererii de credit sunt:
Societate de Microfinanţare IFN ROMCOM SA
Str. Gh. Doja Nr. 49A, Oradea, 410169
Tel:
0259 479 793, 0359 173 300
Email: office@romcom.ro
www.romcom.ro
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CREDITUL PENTRU CAPITAL DE LUCRU FLEXIBIL (Euro)
Caracteristicile produsului de creditare
Finanţator
Creditul pentru capital de lucru flexibil acordat in Euro este acordat prin intermediul
Societăţii de Microfinanţare IFN ROMCOM SA (denumită în continuare “ROMCOM”).
Destinația produsului de creditare


Susţinerea activității micro-întreprinderilor, precum și a întreprinderilor mici şi mijlocii din
sectoarele de producţie și servicii, creşterea volumului de activitate şi a competitivităţii și
sustenabilității întreprinderilor din aceste sectoare.



Susţinerea activității întreprinzătorilor agricoli în agricultura românească, creşterea
volumului de activitate şi a competitivităţii întreprinderilor din acest sector.

Criterii de eligibilitate
Creditul pentru capital de lucru flexibil acordat in Euro se adresează cu prioritate
întreprinzătorilor din următoarele judeţe: Bihor, Timiş, Arad, Sălaj, Satu Mare, Cluj,
Maramureş, Suceava, Caraș Severin (ROMCOM poate acorda finanţare şi întreprinzătorilor
din alte judeţe, în limita fondurilor disponibile).
Pot beneficia de finanţare prin programul ROMCOM întreprinzătorii din judeţele menţionate
mai sus, care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
Criterii generale:
 Societate comercială privată, înregistrată şi autorizată (PFA, II, IF, SRL, SCS, SA),
profesii liberale și ONG cu activități cu scop lucrativ, cu cel puțin 12 luni de activitate;
 Dezvoltarea unui concept clar al afacerii, care să fie expus în cadrul cererii de finanţare;
 Calificarea sau experienţa profesională a administratorilor/angajaţilor solicitantului în
domeniul de activitate în care solicită finanţare;
Criterii specifice:
 Existenţa infrastructurii necesare proiectului (teren, clădire, utilităţi, etc.);
 Menținerea/Înfiinţarea de noi locuri de muncă ca urmare a implementării proiectului;
 Fezabilitate economică a proiectului;
 Existenţa unei garanţii care să acopere cel puţin 133% din valoarea creditului
 Societatea finanțată realizează venituri in Euro sau indexate la cursul Ron/Euro.
Activităţi eligibile
Fondurile obţinute pot fi utilizate pentru următoarele destinaţii:
 Finanţarea activităţii economice în derulare;
 Achiziție de materii prime, materiale, mărfuri, functție de specificul activității;
 Plăți furnizori, salarii, taxe și alte cheltuieli curente;
 Achiziție obiecte de inventar.
Condiţii de finanţare


Plafonul de creditare ce poate fi acordat unui întreprinzător eligibil prin intermediul
Creditului pentru capital de lucru flexibil acordat in Euro este cuprins între 2.500 şi
30.000 Euro. Tragerea se poate face în una sau mai multe tranşe, pe bază de cereri.
Dobânda şi comisionul de neutilizare se vor plăti lunar.



Pentru Creditul pentru capital de lucru flexibil acordat in Euro, ROMCOM percepe o
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dobândă anuală de 12-15% pentru suma utilizată şi un comision de neutilizare de 0-3%
pentru suma neutilizată până la plafonul de creditare. Dobânda şi comisionul de
neutilizare rămân neschimbate pe toată perioada de desfăşurare a finanţării.


Creditul pentru capital de lucru flexibil acordat in Euro se aprobă pentru o perioadă
de 12 luni. La cererea clientului, creditul poate fi înnoit pentru o nouă perioadă de 12
luni, după o reanalizare a afacerii, garanţiilor şi a plafonului de creditare. Cererea de
înnoire a creditului trebuie depusă cu cel puţin 30 de zile înainte de ultima scadenţă a
împrumutului.



DAE (Dobânda Anuală Efectivă) este de 15.22% calculată pentru un credit flexibil de
30.000 Euro, acordat pe o perioadă de 12 luni, care este tras integral la acordare și
rambursat la scadența finală, după 12 luni, și la care ROMCOM percepe o dobândă
anuală de 12% pentru suma utilizată şi un comision de neutilizare de 0% pentru suma
neutilizată până la plafonul de creditare.

Comisioane şi garanţii


După aprobarea finanţării, beneficiarul va plăti un comision de acordare de 2% din
valoarea plafonului de creditare. În cazul în care clientul solicită înnoirea Creditului
pentru capital de lucru flexibil acordat in Euro, acesta va achita un comision de
înnoire de 1% din valoarea noului plafon de creditare aprobat.



Împrumutul se va garanta cu bunuri imobiliare sau mobiliare, care să acopere cel puţin
133% din valoarea plafonului de creditare.



De asemenea, funcție de scoringul obținut de cererea de finanțare, garanțiile reale pot
fi completate cu garanții personale, sub formă de avalizare a unor bilete la ordin și/sau
contracte de fidejusiune.



Taxele de notariat, gaj sau ipotecă precum și costul asigurării bunurilor aduse ca și
garanție (dacă este cazul) vor fi suportate de beneficiar.



Bunurile sau imobilele cu care se garantează creditul vor fi asigurate, odată cu
încheierea contractului de împrumut, pentru toată perioada de derulare a creditului.
Costul asigurării va fi plătit de beneficiar, şi asigurarea va fi cesionată în favoarea
Societăţii de Microfinanţare IFN ROMCOM SA.

Termene limită şi condiţii de depunere a documentaţiei
Pentru a obţine un Credit pentru capital de lucru flexibil acordat in Euro, solicitanţii
trebuie să se adreseze Societăţii de Microfinanţare IFN ROMCOM SA. Cererile de credit
se pot transmite prin poștă/curier la sediul ROMCOM, se pot depune direct la sediul
ROMCOM, pot fi preluate direct de consultanții de credite ROMCOM, sau se pot transmite
prin email la adresa office@romcom.ro.
Analizarea cererilor de credit şi selectarea proiectelor care vor fi finanţate se face în cel
mult 7 zile de la primirea unei cereri de credit complete.
Date de contact
Datele de contact pentru transmiterea dosarului cererii de credit sunt:
Societate de Microfinanţare IFN ROMCOM SA
Str. Gh. Doja Nr. 49A, Oradea, 410169
Tel:
0259 479 793, 0359 173 300
Email: office@romcom.ro
www.romcom.ro
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CREDITUL PENTRU CAPITAL DE LUCRU CU RATE (RON)
Caracteristicile produsului de creditare
Finanţator
Creditul pentru capital de lucru cu rate acordat in RON este acordat prin intermediul
Societăţii de Microfinanţare IFN ROMCOM SA (denumită în continuare “ROMCOM”).
Destinația produsului de creditare
▪

Susţinerea activității micro-întreprinderilor, precum și a întreprinderilor mici şi mijlocii din
sectoarele de producţie și servicii, creşterea volumului de activitate şi a competitivităţii și
sustenabilității întreprinderilor din aceste sectoare.

▪

Susţinerea activității întreprinzătorilor agricoli în agricultura românească, creşterea
volumului de activitate şi a competitivităţii întreprinderilor din acest sector.

Criterii de eligibilitate
Creditul pentru capital de lucru cu rate acordat in RON se adresează cu prioritate
întreprinzătorilor din următoarele judeţe: Bihor, Timiş, Arad, Sălaj, Satu Mare, Cluj,
Maramureş, Suceava, Caraș Severin (ROMCOM poate acorda finanţare şi întreprinzătorilor
din alte judeţe, în limita fondurilor disponibile).
Pot beneficia de finanţare prin programul ROMCOM întreprinzătorii care îndeplinesc
cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
Criterii generale:
▪ Societate comercială privată, înregistrată şi autorizată (PFA, II, AF, IF, SRL, SCS, SA),
inclusiv întreprinderi nou-înfiinţate (start-up), profesii liberale și ONG cu activități cu scop
lucrativ;
▪ Dezvoltarea unui concept clar al afacerii, care să fie expus în cadrul cererii de finanţare;
▪ Calificarea sau experienţa profesională a administratorilor/angajaţilor solicitantului în
domeniul de activitate în care solicită finanţare;
Criterii specifice:
▪ Existenţa infrastructurii necesare proiectului (teren, clădire, utilităţi etc.);
▪ Menținerea/Înfiinţarea de locuri de muncă ca urmare a implementării proiectului;
▪ Fezabilitate economică a proiectului;
▪ Existenţa unei garanţii care să acopere cel puţin 120% din valoarea creditului
Activităţi eligibile
Fondurile obţinute pot fi utilizate pentru următoarele destinaţii:
▪ Finanţarea activităţii economice în derulare;
▪ Achiziție de materii prime, materiale, mărfuri, funcție de specificul activității;
▪ Plăți furnizori, salarii, taxe și alte cheltuieli curente;
▪ Achiziție obiecte de inventar.
Condiţii de finanţare
▪

Suma ce poate fi acordată unui întreprinzător eligibil prin Creditul pentru capital de
lucru cu rate acordat in RON este cuprinsă între 10.000 şi 150.000 Lei. Rambursarea
se face în rate lunare.

▪

Pentru Creditul pentru capital de lucru cu rate acordat in RON, ROMCOM percepe o
dobândă anuală liniară de 12%. Dobânda rămâne neschimbată pe toată perioada de
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desfăşurare a finanţării. Clientii care au sau au avut credite in derulare de la ROMCOM
si un istoric bun de plata pot primi o reducere de dobanda cu 1%.
▪

Perioada de rambursare a Creditului pentru capital de lucru cu rate acordat in RON
este între 3 şi 36 de luni.

▪

După caz se poate acorda o perioadă de graţie de până la 3 luni, inclusă în perioada de
rambursare, timp în care se va plăti dobânda lunară.

▪

De asemenea, în funcție de specificul activității finanțate, creditul poate avea un
scadențar de rambursare atipic, în sensul în care dobânda se va achita lunar, iar ratele
de principal se vor achita în tranșe inegale, cu condiția unor rambursări de principal
anuale de valori egale.

▪

DAE (Dobânda Anuală Efectivă) este de 26.13% calculată pentru un credit pentru
capital de lucru cu rate acordat in RON de 150.000 Lei, acordat cu o dobândă anuală
liniară de 12%, pe o perioadă de 36 luni, a cărui rambursare se face în rate lunare
egale, fără perioadă de grație.

Comisioane şi garanţii
▪

După aprobarea finanţării, beneficiarul va plăti un comision de acordare de 3% din
valoarea împrumutului, care se va reţine la tragerea sumei împrumutate.

▪

Împrumutul va fi garantat cu bunuri imobiliare sau mobiliare, care să acopere cel puţin
120% din valoarea împrumutată.

▪

De asemenea, funcție de scoringul obținut de cererea de finanțare, garanțiile reale pot
fi completate cu garanții personale, sub formă de avalizare a unor bilete la ordin și/sau
contracte de fidejusiune.

▪

Taxele de notariat, gaj sau ipotecă, precum și costul asigurării bunurilor aduse ca și
garanție (dacă este cazul) vor fi suportate de beneficiar.

▪

Pentru rambursarea anticipată integrală a împrumutului se va percepe un comision
de rambursare anticipată, raportat la valoarea plăţii anticipate. Comisionul de
rambursare anticipată se va calcula după cum urmează:

▪

▪

-

5% dacă rambursarea anticipată se realizează în primele 12 luni de la data
semnării contractului de credit;

-

4% dacă rambursarea anticipată se realizează într-un interval mai mare de 12 luni
și mai mic de 25 luni de la data semnării contractului de credit;

-

3% dacă rambursarea anticipată se realizează într-un interval mai mare de 24 luni
de la data semnării contractului de credit.

Pentru rambursarea anticipată parţială a minim 10% din valoarea creditului cu
reducerea duratei contractului se va plăti un comision de rambursare anticipată
raportat la valoarea plăţii anticipate, iar dobânda va rămâne aceeaşi cu dobânda la
data semnării contractului aplicată la suma iniţială a creditului. Comisionul de
rambursare anticipată se va calcula după cum urmează:
-

5% dacă rambursarea anticipată se realizează în primele 12 luni de la data
semnării contractului de credit;

-

4% dacă rambursarea anticipată se realizează într-un interval mai mare de 12 luni
și mai mic de 25 luni de la data semnării contractului de credit;

-

3% dacă rambursarea anticipată se realizează într-un interval mai mare de 24 luni
de la data semnării contractului de credit;

Pentru rambursarea anticipată parţială a minim 10% din valoarea creditului cu
păstrarea sau prelungirea duratei contractului se va plăti un comision de
rambursare anticipată raportat la valoarea principalului rămas de plată înainte de plata
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anticipată, iar dobânda se va calcula la valoarea principalului rămas de plată după
plata anticipată aplicând rata practicată de ROMCOM în momentul rescadenţării.
Comisionul de rambursare anticipată se va calcula după cum urmează:
-

5% dacă rambursarea anticipată se realizează în primele 12 luni de la data
semnării contractului de credit;

-

4% dacă rambursarea anticipată se realizează într-un interval mai mare de 12 luni
și mai mic de 25 luni de la data semnării contractului de credit;

-

3% dacă rambursarea anticipată se realizează într-un interval mai mare de 24 luni
de la data semnării contractului de credit.

▪

Comisionul de rambursare anticipată poate fi redus cu 50% dacă creditul nu
acumulează penalități de întârziere și rambursarea se face din surse proprii (exclusiv
refinanțare).

▪

Bunurile sau imobilele cu care se garantează creditul vor fi asigurate, odată cu
încheierea contractului de împrumut, pentru toată perioada de derulare a creditului.
Costul asigurării va fi suportat de împrumutat, şi asigurarea va fi cesionată în favoarea
Societăţii de Microfinanţare IFN ROMCOM SA.

Termene limită şi condiţii de depunere a documentaţiei
Pentru a obţine un Credit pentru capital de lucru cu rate acordat in RON, solicitanţii
trebuie să se adreseze Societăţii de Microfinanţare IFN ROMCOM SA. Cererile de credit
se pot transmite prin poștă/curier la sediul ROMCOM, se pot depune direct la sediul
ROMCOM, pot fi preluate direct de consultanții de credite ROMCOM, sau se pot transmite
prin email la adresa office@romcom.ro.
Analizarea cererilor de credit şi selectarea proiectelor care vor fi finanţate se face în cel
mult 7 zile de la primirea unei cereri de credit complete.
Date de contact
Datele de contact pentru transmiterea dosarului cererii de credit sunt:
Societate de Microfinanţare IFN ROMCOM SA
Str. Gh. Doja Nr. 49A, Oradea, 410169
Tel:
0259 479 793, 0359 173 300
Email: office@romcom.ro
www.romcom.ro
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CREDITUL PENTRU CAPITAL DE LUCRU CU RATE (Euro)
Caracteristicile produsului de creditare
Finanţator
Creditul pentru capital de lucru cu rate acordat in Euro este acordat prin intermediul
Societăţii de Microfinanţare IFN ROMCOM SA (denumită în continuare “ROMCOM”).
Destinația produsului de creditare
▪

Susţinerea activității micro-întreprinderilor, precum și a întreprinderilor mici şi mijlocii din
sectoarele de producţie și servicii, creşterea volumului de activitate şi a competitivităţii și
sustenabilității întreprinderilor din aceste sectoare.

▪

Susţinerea activității întreprinzătorilor agricoli în agricultura românească, creşterea
volumului de activitate şi a competitivităţii întreprinderilor din acest sector.

Criterii de eligibilitate
Creditul pentru capital de lucru cu rate acordat in Euro se adresează cu prioritate
întreprinzătorilor din următoarele judeţe: Bihor, Timiş, Arad, Sălaj, Satu Mare, Cluj,
Maramureş, Suceava, Caraș Severin (ROMCOM poate acorda finanţare şi întreprinzătorilor
din alte judeţe, în limita fondurilor disponibile).
Pot beneficia de finanţare prin programul ROMCOM întreprinzătorii care îndeplinesc
cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
Criterii generale:
▪ Societate comercială privată, înregistrată şi autorizată (PFA, II, AF, IF, SRL, SCS, SA),
inclusiv întreprinderi nou-înfiinţate (start-up), profesii liberale și ONG cu activități cu scop
lucrativ;;
▪ Dezvoltarea unui concept clar al afacerii, care să fie expus în cadrul cererii de finanţare;
▪ Calificarea sau experienţa profesională a administratorilor/angajaţilor solicitantului în
domeniul de activitate în care solicită finanţare;
Criterii specifice:
▪ Existenţa infrastructurii necesare proiectului (teren, clădire, utilităţi etc.);
▪ Menținerea/Înfiinţarea de locuri de muncă ca urmare a implementării proiectului;
▪ Fezabilitate economică a proiectului;
▪ Existenţa unei garanţii care să acopere cel puţin 133% din valoarea creditului;
▪ Societatea finanțată realizează venituri in Euro sau indexate la cursul Ron/Euro.
Activităţi eligibile
Fondurile obţinute pot fi utilizate pentru următoarele destinaţii:
▪ Finanţarea activităţii economice în derulare;
▪ Achiziție de materii prime, materiale, mărfuri, funcție de specificul activității;
▪ Plăți furnizori, salarii, taxe și alte cheltuieli curente;
▪ Achiziție obiecte de inventar.
Condiţii de finanţare
▪

Suma ce poate fi acordată unui întreprinzător eligibil prin Creditul pentru capital de
lucru cu rate acordat in Euro este cuprinsă între 2.500 şi 30.000 Euro. Rambursarea se
face în rate lunare.

▪

Pentru Creditul pentru capital de lucru cu rate acordat in Euro, ROMCOM percepe o
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dobândă anuală liniară de 9%. Dobânda rămâne neschimbată pe toată perioada de
desfăşurare a finanţării. Clienții care au sau au avut credite in derulare de la ROMCOM
si un istoric bun de plata pot primi o reducere de dobanda cu 1%.
▪

Perioada de rambursare a Creditului pentru capital de lucru cu rate acordat in Euro
este între 3 şi 36 de luni.

▪

După caz se poate acorda o perioadă de graţie de până la 3 luni, inclusă în perioada de
rambursare, timp în care se va plăti dobânda lunară.

▪

De asemenea, în funcție de specificul activității finanțate, creditul poate avea un
scadențar de rambursare atipic, în sensul în care dobânda se va achita lunar, iar ratele
de principal se vor achita în tranșe inegale, cu condiția unor rambursări de principal
anuale de valori egale.

▪

DAE (Dobânda Anuală Efectivă) este de 19.18% calculată pentru un credit pentru
capital de lucru cu rate acordat in Euro de 30.000 Euro, acordat cu o dobândă anuală
liniară de 9%, pe o perioadă de 36 luni, a cărui rambursare se face în rate lunare egale,
fără perioadă de grație.

Comisioane şi garanţii
▪

După aprobarea finanţării, beneficiarul va plăti un comision de acordare de 2% din
valoarea împrumutului, care se va reţine la tragerea sumei împrumutate.

▪

Împrumutul va fi garantat cu bunuri imobiliare sau mobiliare, care să acopere cel puţin
133% din valoarea împrumutată.

▪

De asemenea, funcție de scoringul obținut de cererea de finanțare, garanțiile reale pot
fi completate cu garanții personale, sub formă de avalizare a unor bilete la ordin și/sau
contracte de fidejusiune.

▪

Taxele de notariat, gaj sau ipotecă, precum și costul asigurării bunurilor aduse ca și
garanție (dacă este cazul) vor fi suportate de beneficiar.

▪

Pentru rambursarea anticipată integrală a împrumutului se va percepe un comision
de rambursare anticipată, raportat la valoarea plăţii anticipate. Comisionul de
rambursare anticipată se va calcula după cum urmează:

▪

▪

-

5% dacă rambursarea anticipată se realizează în primele 12 luni de la data
semnării contractului de credit;

-

4% dacă rambursarea anticipată se realizează într-un interval mai mare de 12 luni
și mai mic de 25 luni de la data semnării contractului de credit;

-

3% dacă rambursarea anticipată se realizează într-un interval mai mare de 24 luni
de la data semnării contractului de credit.

Pentru rambursarea anticipată parţială a minim 10% din valoarea creditului cu
reducerea duratei contractului se va plăti un comision de rambursare anticipată
raportat la valoarea plăţii anticipate, iar dobânda va rămâne aceeaşi cu dobânda la
data semnării contractului aplicată la suma iniţială a creditului. Comisionul de
rambursare anticipată se va calcula după cum urmează:
-

5% dacă rambursarea anticipată se realizează în primele 12 luni de la data
semnării contractului de credit;

-

4% dacă rambursarea anticipată se realizează într-un interval mai mare de 12 luni
și mai mic de 25 luni de la data semnării contractului de credit;

-

3% dacă rambursarea anticipată se realizează într-un interval mai mare de 24 luni
de la data semnării contractului de credit.

Pentru rambursarea anticipată parţială a minim 10% din valoarea creditului cu
păstrarea sau prelungirea duratei contractului se va plăti un comision de
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rambursare anticipată raportat la valoarea principalului rămas de plată înainte de plata
anticipată, iar dobânda se va calcula la valoarea principalului rămas de plată după
plata anticipată aplicând rata practicată de ROMCOM în momentul rescadenţării.
Comisionul de rambursare anticipată se va calcula după cum urmează:
-

5% dacă rambursarea anticipată se realizează în primele 12 luni de la data
semnării contractului de credit;

-

4% dacă rambursarea anticipată se realizează într-un interval mai mare de 12 luni
și mai mic de 25 luni de la data semnării contractului de credit;

-

3% dacă rambursarea anticipată se realizează într-un interval mai mare de 24 luni
de la data semnării contractului de credit.

▪

Comisionul de rambursare anticipată poate fi redus cu 50% dacă creditul nu
acumulează penalități de întârziere și rambursarea se face din surse proprii (exclusiv
refinanțare).

▪

Bunurile sau imobilele cu care se garantează creditul vor fi asigurate, odată cu
încheierea contractului de împrumut, pentru toată perioada de derulare a creditului.
Costul asigurării va fi suportat de împrumutat, şi asigurarea va fi cesionată în favoarea
Societăţii de Microfinanţare IFN ROMCOM SA.

Termene limită şi condiţii de depunere a documentaţiei
Pentru a obţine un Credit pentru capital de lucru cu rate acordat in Euro, solicitanţii
trebuie să se adreseze Societăţii de Microfinanţare IFN ROMCOM SA. Cererile de credit
se pot transmite prin poștă/curier la sediul ROMCOM, se pot depune direct la sediul
ROMCOM, pot fi preluate direct de consultanții de credite ROMCOM, sau se pot transmite
prin email la adresa office@romcom.ro.
Analizarea cererilor de credit şi selectarea proiectelor care vor fi finanţate se face în cel
mult 7 zile de la primirea unei cereri de credit complete.
Date de contact
Datele de contact pentru transmiterea dosarului cererii de credit sunt:
Societate de Microfinanţare IFN ROMCOM SA
Str. Gh. Doja Nr. 49A, Oradea, 410169
Tel:
0259 479 793, 0359 173 300
Email: office@romcom.ro
www.romcom.ro
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CREDITUL PENTRU CAPITAL DE LUCRU ROTARY
Caracteristicile produsului de creditare
Finanţator
Creditul pentru capital de lucru Rotary este acordat prin intermediul Societăţii de
Microfinanţare IFN ROMCOM SA (denumită în continuare “ROMCOM”) din surse de
finanțare puse la dispoziție de Clubul Rotary.
Destinația produsului de creditare
▪

Susţinerea activității întreprinderilor nou-înfiinţate şi micro-întreprinderilor din sectoarele
de producţie și servicii, creşterea volumului de activitate şi a competitivităţii și
sustenabilității întreprinderilor din aceste sectoare.

▪

Susţinerea activității întreprinzătorilor agricoli în agricultura românească, creşterea
volumului de activitate şi a competitivităţii întreprinderilor din acest sector.

Criterii de eligibilitate
Creditul pentru capital de lucru Rotary se adresează cu prioritate întreprinzătorilor din
județul Bihor. ROMCOM poate acorda finanţare şi întreprinzătorilor din alte judeţe, în limita
fondurilor disponibile.
Pot beneficia de finanţare prin programul ROMCOM întreprinzătorii care îndeplinesc
cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
Criterii generale:
▪ Societate comercială privată, înregistrată şi autorizată (PFA, II, AF, IF, SRL, SCS),
inclusiv întreprinderi nou-înfiinţate (start-up), profesii liberale și ONG cu activități cu scop
lucrativ;
▪ Dezvoltarea unui concept clar al afacerii, care să fie expus în cadrul cererii de finanţare;
▪ Calificarea sau experienţa profesională a administratorilor/angajaţilor solicitantului în
domeniul de activitate în care solicită finanţare;
Criterii specifice:
▪ Venituri anuale de pana la 120.000 Ron (sau echivalentul a 30.000 USD);
▪ Existenţa infrastructurii necesare proiectului (teren, clădire, utilităţi etc.);
▪ Menținerea/Înfiinţarea de locuri de muncă ca urmare a implementării proiectului;
▪ Fezabilitate economică a proiectului;
▪ Existenţa unei garanţii care să acopere cel puţin 120% din valoarea creditului
Activităţi eligibile
Fondurile obţinute pot fi utilizate pentru următoarele destinaţii:
▪ Finanţarea activităţii economice în derulare;
▪ Achiziție de materii prime, materiale, mărfuri, funcție de specificul activității;
▪ Plăți furnizori, salarii, taxe și alte cheltuieli curente;
▪ Achiziție obiecte de inventar.
Condiţii de finanţare
▪

Suma ce poate fi acordată unui întreprinzător eligibil prin Creditul pentru capital de
lucru Rotary este între 3.000 şi 16.000 Lei. Rambursarea se face în rate lunare.

▪

Pentru Creditul pentru capital de lucru Rotary, ROMCOM NU percepe dobândă.

▪

Pentru Creditul pentru capital de lucru Rotary, ROMCOM percepe un comision anual
de administrare de 5% din valoarea creditului acordat, care se calculează și se achită
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anual, la începutul fiecărei perioade de un an.
▪

Perioada de rambursare a Creditului pentru capital de lucru Rotary este între 3 şi 36
de luni.

▪

După caz se poate acorda o perioadă de graţie de până la 3 luni, inclusă în perioada de
rambursare, timp în care se va plăti dobânda lunară.

▪

De asemenea, în funcție de specificul activității finanțate, creditul poate avea un
scadențar de rambursare atipic, în sensul în care dobânda se va achita lunar, iar ratele
de principal se vor achita în tranșe inegale, cu condiția unor rambursări de principal
anuale de valori egale.

▪

DAE (Dobânda Anuală Efectivă) este de 10.22% calculată pentru un credit pentru
capital de lucru Rotary de 16.000 Lei, acordat pe o perioadă de 36 luni, a cărui
rambursare se face în rate lunare egale, fără perioadă de grație.

Comisioane şi garanţii
▪

Pentru Creditul pentru capital de lucru Rotary ROMCOM nu percepe comision de
acordare a creditului.

▪

Împrumutul va fi garantat cu bunuri imobiliare sau mobiliare, care să acopere cel puţin
120% din valoarea împrumutată.

▪

De asemenea, funcție de scoringul obținut de cererea de finanțare, garanțiile reale pot
fi completate cu garanții personale, sub formă de avalizare a unor bilete la ordin și/sau
contracte de fidejusiune.

▪

Taxele de notariat, gaj sau ipotecă, precum și costul asigurării bunurilor aduse ca și
garanție (dacă este cazul) vor fi suportate de beneficiar.

▪

Pentru rambursarea anticipată parţială sau integrală a împrumutului nu se percepe
comision.

▪

Bunurile sau imobilele cu care se garantează creditul vor fi asigurate, odată cu
încheierea contractului de împrumut, pentru toată perioada de derulare a creditului.
Costul asigurării va fi suportat de împrumutat, şi asigurarea va fi cesionată în favoarea
Societăţii de Microfinanţare IFN ROMCOM SA.

Termene limită şi condiţii de depunere a documentaţiei
Pentru a obţine un Credit pentru capital de lucru Rotary, solicitanţii trebuie să se
adreseze Societăţii de Microfinanţare IFN ROMCOM SA. Cererile de credit se pot
transmite prin poștă/curier la sediul ROMCOM, se pot depune direct la sediul ROMCOM,
pot fi preluate direct de consultanții de credite ROMCOM, sau se pot transmite prin email
la adresa office@romcom.ro.
Analizarea cererilor de credit şi selectarea proiectelor care vor fi finanţate se face în cel
mult 7 zile de la primirea unei cereri de credit complete.
Date de contact
Datele de contact pentru transmiterea dosarului cererii de credit sunt:
Societate de Microfinanţare IFN ROMCOM SA
Str. Gh. Doja Nr. 49A, Oradea, 410169
Tel:
0259 479 793, 0359 173 300
Email: office@romcom.ro
www.romcom.ro
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CREDITUL FĂRĂ RATE (RON)
Caracteristicile produsului de creditare
Finanţator
Creditul fără rate acordat in RON este acordat prin intermediul Societăţii de Microfinanţare
IFN ROMCOM SA (denumită în continuare “ROMCOM”).
Destinația produsului de creditare
Susţinerea activităţilor sezoniere ale micro-întreprinderilor, precum şi ale întreprinderilor mici
şi mijlocii din sectoarele de producţie, servicii şi în special agricultură.
Criterii de eligibilitate
Creditul fără rate acordat in RON se adresează cu prioritate întreprinzătorilor din
următoarele judeţe: Bihor, Timiş, Arad, Sălaj, Satu Mare, Cluj, Maramureş, Suceava, Caraș
Severin (ROMCOM poate acorda finanţare şi întreprinzătorilor din alte judeţe, în limita
fondurilor disponibile).
Pot beneficia de finanţare prin programul ROMCOM întreprinzătorii din judeţele menţionate
mai sus, care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
Criterii generale:
▪ Societate comercială privată, înregistrată şi autorizată (PFA, II, IF, SRL, SCS, SA),
profesii liberale și ONG cu activități cu scop lucrativ, cu cel puțin 12 luni de activitate;
▪ Dezvoltarea unui concept clar al afacerii, care să fie expus în cadrul cererii de finanţare;
▪ Calificarea sau experienţa profesională a administratorilor/angajaţilor solicitantului în
domeniul de activitate în care solicită finanţare;
Criterii specifice:
▪ Existenţa infrastructurii necesare proiectului (teren, clădire, utilităţi, etc.);
▪ Activitatea economică desfăşurată să aibă un caracter ciclic/sezonier;
▪ Fezabilitate economică a proiectului;
▪ Existenţa unei garanţii care să acopere cel puţin 120% din valoarea creditului.
Activităţi eligibile
Fondurile obţinute pot fi utilizate pentru următoarele destinaţii:
▪ Finanţarea producţiei pe perioada unui ciclu/sezon de producţie;
▪ Achiziție de materii prime, materiale, mărfuri, funcție de specificul activității;
▪ Plăți furnizori;
▪ Achiziţia de animale pentru îngrășare destinate valorificării.
Condiţii de finanţare
▪

Suma ce poate fi acordată unui întreprinzător eligibil prin intermediul Creditului fără rate
acordat in RON este cuprinsă între 10.000 şi 150.000 Lei. Rambursarea principalului se
va face integral la sfârşitul perioadei de creditare, iar dobânda se va încasa în momentul
acordării creditului pentru toată perioada de creditare.

▪

Pentru Creditul fără rate acordat in RON, ROMCOM percepe o dobândă anuală de
15% care se va încasa prin reținere din credit pentru toată perioada de creditare în
momentul acordării creditului.

▪

Perioada de rambursare a Creditului fără rate acordat in RON este între 3 şi 12 luni.
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▪

DAE (Dobânda Anuală Efectivă) este de 22.27% calculată pentru un credit fără rate
acordat in RON de 150.000 Lei acordat pe o perioadă de 12 luni.

Comisioane şi garanţii
▪

După aprobarea finanţării, beneficiarul va plăti un comision de acordare de 3% din
valoarea împrumutului, care se va reţine la tragerea sumei împrumutate.

▪

Împrumutul va fi garantat cu bunuri imobiliare sau mobiliare, care să acopere cel puţin
120% din valoarea împrumutată.

▪

De asemenea, funcție de scoringul obținut de cererea de finanțare, garanțiile reale pot
fi completate cu garanții personale, sub formă de avalizare a unor bilete la ordin și/sau
contracte de fidejusiune.

▪

Taxele de notariat, gaj sau ipotecă precum și costul asigurării bunurilor aduse ca și
garanție (dacă este cazul) vor fi suportate de beneficiar.

▪

În caz de rambursare anticipată a împrumutului nu se va percepe comision de
rambursare anticipată, dar nici nu se va înapoia dobânda încasată pentru perioada
de neutilizare a creditului.

▪

Bunurile sau imobilele cu care se garantează creditul vor fi asigurate, odată cu
încheierea contractului de împrumut, pentru toată perioada de derulare a creditului.
Costul asigurării va fi plătit de beneficiar, şi asigurarea va fi cesionată în favoarea
Societăţii de Microfinanţare IFN ROMCOM SA.

Termene limită şi condiţii de depunere a documentaţiei
Pentru a obţine un Credit fără rate acordat in RON, solicitanţii trebuie să se adreseze
Societăţii de Microfinanţare IFN ROMCOM SA. Cererile de credit se pot transmite prin
poștă/curier la sediul ROMCOM, se pot depune direct la sediul ROMCOM, pot fi preluate
direct de consultanții de credite ROMCOM, sau se pot transmite prin email la adresa
office@romcom.ro.
Analizarea cererilor de credit şi selectarea proiectelor care vor fi finanţate se face în cel
mult 7 zile de la primirea unei cereri de credit complete.
Date de contact
Datele de contact pentru transmiterea dosarului cererii de credit sunt:
Societate de Microfinanţare IFN ROMCOM SA
Str. Gh. Doja Nr. 49A, Oradea, 410169
Tel:
0259 479 793, 0359 173 300
Email: office@romcom.ro
www.romcom.ro
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CREDITUL FĂRĂ RATE (Euro)
Caracteristicile produsului de creditare
Finanţator
Creditul fără rate acordat in Euro este acordat prin intermediul Societăţii de Microfinanţare
IFN ROMCOM SA (denumită în continuare “ROMCOM”).
Destinația produsului de creditare
Susţinerea activităţilor sezoniere ale micro-întreprinderilor, precum şi ale întreprinderilor mici
şi mijlocii din sectoarele de producţie, servicii şi în special agricultură.
Criterii de eligibilitate
Creditul fără rate acordat in Euro se adresează cu prioritate întreprinzătorilor din
următoarele judeţe: Bihor, Timiş, Arad, Sălaj, Satu Mare, Cluj, Maramureş, Suceava, Caraș
Severin (ROMCOM poate acorda finanţare şi întreprinzătorilor din alte judeţe, în limita
fondurilor disponibile).
Pot beneficia de finanţare prin programul ROMCOM întreprinzătorii din judeţele menţionate
mai sus, care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
Criterii generale:
▪ Societate comercială privată, înregistrată şi autorizată (PFA, II, IF, SRL, SCS, SA),
profesii liberale și ONG cu activități cu scop lucrativ, cu cel puțin 12 luni de activitate;
▪ Dezvoltarea unui concept clar al afacerii, care să fie expus în cadrul cererii de finanţare;
▪ Calificarea sau experienţa profesională a administratorilor/angajaţilor solicitantului în
domeniul de activitate în care solicită finanţare;
Criterii specifice:
▪ Existenţa infrastructurii necesare proiectului (teren, clădire, utilităţi, etc.);
▪ Activitatea economică desfăşurată să aibă un caracter ciclic/sezonier;
▪ Fezabilitate economică a proiectului;
▪ Existenţa unei garanţii care să acopere cel puţin 133% din valoarea creditului.
▪ Societatea finanțată realizează venituri in Euro sau indexate la cursul Ron/Euro.
Activităţi eligibile
Fondurile obţinute pot fi utilizate pentru următoarele destinaţii:
▪ Finanţarea producţiei pe perioada unui ciclu/sezon de producţie;
▪ Achiziție de materii prime, materiale, mărfuri, funcție de specificul activității;
▪ Plăți furnizori;
▪ Achiziţia de animale pentru îngrășare destinate valorificării.
Condiţii de finanţare
▪

Suma ce poate fi acordată unui întreprinzător eligibil prin intermediul Creditului fără rate
acordat in Euro este cuprinsă între 2.500 şi 30.000 Euro. Rambursarea principalului se
va face integral la sfârşitul perioadei de creditare, iar dobânda se va încasa în momentul
acordării creditului pentru toată perioada de creditare.

▪

Pentru Creditul fără rate acordat in Euro, ROMCOM percepe o dobândă anuală de
10% care se va încasa prin reținere din credit pentru toată perioada de creditare în
momentul acordării creditului.
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▪

Perioada de rambursare a Creditului fără rate acordat in Euro este între 3 şi 12 luni.

▪

DAE (Dobânda Anuală Efectivă) este de 13.82% calculată pentru un credit fără rate
acordat in Euro de 30.000 Euro acordat pe o perioadă de 12 luni.

Comisioane şi garanţii
▪

După aprobarea finanţării, beneficiarul va plăti un comision de acordare de 2% din
valoarea împrumutului, care se va reţine la tragerea sumei împrumutate.

▪

Împrumutul va fi garantat cu bunuri imobiliare sau mobiliare, care să acopere cel puţin
133% din valoarea împrumutată.

▪

De asemenea, funcție de scoringul obținut de cererea de finanțare, garanțiile reale pot
fi completate cu garanții personale, sub formă de avalizare a unor bilete la ordin și/sau
contracte de fidejusiune.

▪

Taxele de notariat, gaj sau ipotecă precum și costul asigurării bunurilor aduse ca și
garanție (dacă este cazul) vor fi suportate de beneficiar.

▪

În caz de rambursare anticipată a împrumutului nu se va percepe comision de
rambursare anticipată, dar nici nu se va înapoia dobânda încasată pentru perioada
de neutilizare a creditului.

▪

Bunurile sau imobilele cu care se garantează creditul vor fi asigurate, odată cu
încheierea contractului de împrumut, pentru toată perioada de derulare a creditului.
Costul asigurării va fi plătit de beneficiar, şi asigurarea va fi cesionată în favoarea
Societăţii de Microfinanţare IFN ROMCOM SA.

Termene limită şi condiţii de depunere a documentaţiei
Pentru a obţine un Credit fără rate acordat in Euro, solicitanţii trebuie să se adreseze
Societăţii de Microfinanţare IFN ROMCOM SA. Cererile de credit se pot transmite prin
poștă/curier la sediul ROMCOM, se pot depune direct la sediul ROMCOM, pot fi preluate
direct de consultanții de credite ROMCOM, sau se pot transmite prin email la adresa
office@romcom.ro.
Analizarea cererilor de credit şi selectarea proiectelor care vor fi finanţate se face în cel
mult 7 zile de la primirea unei cereri de credit complete.
Date de contact
Datele de contact pentru transmiterea dosarului cererii de credit sunt:
Societate de Microfinanţare IFN ROMCOM SA
Str. Gh. Doja Nr. 49A, Oradea, 410169
Tel:
0259 479 793, 0359 173 300
Email: office@romcom.ro
www.romcom.ro
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CREDITUL PUNTE (RON)
Caracteristicile produsului de creditare
Finanţator
Creditul PUNTE acordat in RON este acordat prin intermediul Societăţii de Microfinanţare
IFN ROMCOM SA (denumită în continuare “ROMCOM”).
Destinația produsului de creditare
Susţinerea investiţiilor realizate cu fonduri nerambursabile de către întreprinderi nouînfiinţate, micro-întreprinderi şi întreprinderi mici şi mijlocii prin asigurarea unei finanțări
punte a proiectului de investiţii pe parcursul implementării acestuia, până la încasarea
finanțării nerambursabile.
Criterii de eligibilitate
Creditul PUNTE acordat in RON se adresează cu prioritate întreprinzătorilor din
următoarele judeţe: Bihor, Timiş, Arad, Sălaj, Satu Mare, Cluj, Maramureş, Suceava, Caraș
Severin (ROMCOM poate acorda finanţare şi întreprinzătorilor din alte judeţe, în limita
fondurilor disponibile).
Pot beneficia de finanţare prin programul ROMCOM întreprinzătorii din judeţele menţionate
mai sus, care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
Criterii generale:
▪ Societate comercială privată, înregistrată şi autorizată (PFA, II, IF, SRL, SCS, SA),
inclusiv întreprinderi nou-înființate (start-up), profesii liberale și ONG cu activități cu scop
lucrativ;
▪ Dezvoltarea unui concept clar al afacerii, care să fie expus în cadrul cererii de finanţare;
▪ Calificarea sau experienţa profesională a administratorilor/angajaţilor solicitantului în
domeniul de activitate în care solicită finanţare;
Criterii specifice:
▪ Existenţa unui proiect aprobat spre finanţare cu fonduri nerambursabile şi a unui contract
de finanţare semnat cu autoritatea de management pentru aceste fonduri sau a unei
invitații la contractare din partea autorității de management;
▪ Menținerea/Înfiinţarea de locuri de muncă ca urmare a implementării proiectului;
▪ Fezabilitate economică a proiectului (indicatori economici previzionaţi);
▪ Existenţa unei garanţii care să acopere cel puţin 120% din valoarea creditului.
Activităţi eligibile
Fondurile obţinute pot fi utilizate pentru următoarele destinaţii:
▪ Achiziţionare de licențe, software, maşini, utilaje, echipamente noi sau second hand;
▪ Modernizare şi extindere capacităţi de producţie;
▪ Investiţii în achiziția, construcţia, modernizarea și/sau extinderea infrastructurii de afaceri
(construcţii, hale de producţie, grajduri, depozite, solarii, etc.);
▪ Achiziţia de animale de rasă (producţie de lapte, carne, etc.).
Condiţii de finanţare
▪

Suma ce poate fi acordată unui întreprinzător eligibil prin intermediul Creditului PUNTE
acordat în RON este cuprinsă între 10.000 şi 300.000 Lei.

▪

Pentru Creditul PUNTE, ROMCOM percepe o dobândă anuală liniară de 18%. Dobânda
se va plăti lunar. Rata dobânzii rămâne neschimbată pe toată perioada de desfăşurare a
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finanţării.
▪

Perioada de rambursare a Creditului PUNTE acordat în RON este de 3 - 12 luni.

▪

DAE (Dobânda Anuală Efectivă) este de 23.64% calculată pentru un credit punte
acordat în RON de 300.000 Lei acordat pe o perioadă de 12 luni, care se rambursează
integral la finalul perioadei creditului.

Comisioane şi garanţii
▪

După aprobarea finanţării, beneficiarul va plăti un comision de acordare de 3% din
valoarea împrumutului, care se va reţine la tragerea sumei împrumutate.

▪

Împrumutul se va garanta cu bunuri imobiliare sau mobiliare, care să acopere cel puţin
120% din valoarea împrumutată.

▪

De asemenea, funcție de scoringul obținut de cererea de finanțare, garanțiile reale pot
fi completate cu garanții personale, sub formă de avalizare a unor bilete la ordin și/sau
contracte de fidejusiune.

▪

Taxele de notariat, gaj sau ipotecă precum și costul asigurării bunurilor aduse ca și
garanție (dacă este cazul) vor fi suportate de beneficiar.

▪

Pentru rambursarea anticipată integrală a împrumutului se va percepe un comision
de 3% din valoarea plăţii anticipate, și respectiv se va calcula dobânda pe 3 luni de zile
dacă rambursarea anticipată integrală se face la un interval mai mic de 3 luni de zile de
la acordarea creditului.

▪

Pentru rambursarea anticipată parţială a minim 10% din valoarea creditului cu
reducerea duratei contractului se va plăti un comision de 3% din valoarea plăţii
anticipate, iar dobânda va rămâne aceeaşi cu dobânda la data semnării contractului
aplicată la suma iniţială a creditului.

▪

Pentru rambursarea anticipată parţială a minim 10% din valoarea creditului cu
păstrarea sau prelungirea duratei contractului se va plăti un comision de 3% din
valoarea principalului rămas de plată înainte de plata anticipată, iar dobânda se va
calcula la valoarea principalului rămas de plată după plata anticipată aplicând rata
practicată de ROMCOM în momentul rescadenţării.

▪

Comisionul de rambursare anticipată poate fi redus cu 50% dacă creditul nu
acumulează penalități de întârziere și rambursarea se face din surse proprii (exclusiv
refinanțare).

▪

Bunurile sau imobilele cu care se garantează creditul vor fi asigurate, odată cu
încheierea contractului de împrumut, pentru toată perioada de derulare a creditului.
Costul asigurării va fi plătit de beneficiar, şi asigurarea va fi cesionată în favoarea
Societăţii de Microfinanţare IFN ROMCOM SA.

Termene limită şi condiţii de depunere a documentaţiei
Pentru a obţine un Credit PUNTE acordat în RON, solicitanţii trebuie să se adreseze
Societăţii de Microfinanţare IFN ROMCOM SA. Cererile de credit se pot transmite prin
poștă/curier la sediul ROMCOM, se pot depune direct la sediul ROMCOM, pot fi preluate
direct de consultanții de credite ROMCOM, sau se pot transmite prin email la adresa
office@romcom.ro.
Analizarea cererilor de credit şi selectarea proiectelor care vor fi finanţate se face în cel
mult 7 zile de la primirea unei cereri de credit complete.
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Date de contact
Datele de contact pentru transmiterea dosarului cererii de credit sunt:
Societate de Microfinanţare IFN ROMCOM SA
Str. Gh. Doja Nr. 49A, Oradea, 410169
Tel:
0259 479 793, 0359 173 300
Email: office@romcom.ro
www.romcom.ro
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CREDITUL PUNTE (Euro)
Caracteristicile produsului de creditare
Finanţator
Creditul PUNTE acordat în Euro este acordat prin intermediul Societăţii de Microfinanţare
IFN ROMCOM SA (denumită în continuare “ROMCOM”).
Destinația produsului de creditare
Susţinerea investiţiilor realizate cu fonduri nerambursabile de către întreprinderi nouînfiinţate, micro-întreprinderi şi întreprinderi mici şi mijlocii prin asigurarea unei finanțări
punte a proiectului de investiţii pe parcursul implementării acestuia, până la încasarea
finanțării nerambursabile.
Criterii de eligibilitate
Creditul PUNTE acordat în Euro se adresează cu prioritate întreprinzătorilor din
următoarele judeţe: Bihor, Timiş, Arad, Sălaj, Satu Mare, Cluj, Maramureş, Suceava, Caraș
Severin. (ROMCOM poate acorda finanţare şi întreprinzătorilor din alte judeţe, în limita
fondurilor disponibile).
Pot beneficia de finanţare prin programul ROMCOM întreprinzătorii din judeţele menţionate
mai sus, care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
Criterii generale:
▪ Societate comercială privată, înregistrată şi autorizată (PFA, II, IF, SRL, SCS, SA),
inclusiv întreprinderi nou-înființate (start-up), profesii liberale și ONG cu activități cu scop
lucrativ;
▪ Dezvoltarea unui concept clar al afacerii, care să fie expus în cadrul cererii de finanţare;
▪ Calificarea sau experienţa profesională a administratorilor/angajaţilor solicitantului în
domeniul de activitate în care solicită finanţare;
Criterii specifice:
▪ Existenţa unui proiect aprobat spre finanţare cu fonduri nerambursabile şi a unui contract
de finanţare semnat cu autoritatea de management pentru aceste fonduri sau a unei
invitații la contractare din partea autorității de management;
▪ Menținerea/Înfiinţarea de locuri de muncă ca urmare a implementării proiectului;
▪ Fezabilitate economică a proiectului (indicatori economici previzionaţi);
▪ Existenţa unei garanţii care să acopere cel puţin 133% din valoarea creditului.
▪ Societatea finanțată realizează venituri in Euro sau indexate la cursul Ron/Euro.
Activităţi eligibile
Fondurile obţinute pot fi utilizate pentru următoarele destinaţii:
▪ Achiziţionare de software, maşini, utilaje, echipamente noi sau second hand;
▪ Modernizare şi extindere capacităţi de producţie;
▪ Investiţii în achiziția, construcţia, modernizarea și/sau extinderea infrastructurii de afaceri
(construcţii, hale de producţie, grajduri, depozite, solarii, etc.);
▪ Achiziţia de animale de rasă (producţie de lapte, carne, etc.).
Condiţii de finanţare
▪

Suma ce poate fi acordată unui întreprinzător eligibil prin intermediul Creditului PUNTE
acordat în Euro este cuprinsă între 2.500 şi 60.000 Euro.

▪

Pentru Creditul PUNTE, ROMCOM percepe o dobândă anuală liniară de 12%. Dobânda
se va plăti lunar. Rata dobânzii rămâne neschimbată pe toată perioada de desfăşurare a
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finanţării.
▪

Perioada de rambursare a Creditului PUNTE acordat în Euro este de 3 - 12 luni.

▪

DAE (Dobânda Anuală Efectivă) este de 15.15% calculată pentru un credit punte
acordat în Euro de 60.000 Euro acordat pe o perioadă de 12 luni, care se
rambursează integral la finalul perioadei creditului.

Comisioane şi garanţii
▪

După aprobarea finanţării, beneficiarul va plăti un comision de acordare de 2% din
valoarea împrumutului, care se va reţine la tragerea sumei împrumutate.

▪

Împrumutul se va garanta cu bunuri imobiliare sau mobiliare, care să acopere cel puţin
133% din valoarea împrumutată.

▪

De asemenea, funcție de scoringul obținut de cererea de finanțare, garanțiile reale pot
fi completate cu garanții personale, sub formă de avalizare a unor bilete la ordin și/sau
contracte de fidejusiune.

▪

Taxele de notariat, gaj sau ipotecă precum și costul asigurării bunurilor aduse ca și
garanție (dacă este cazul) vor fi suportate de beneficiar.

▪

Pentru rambursarea anticipată integrală a împrumutului se va percepe un comision
de 3% din valoarea plăţii anticipate, și respectiv se va calcula dobânda pe 3 luni de zile
dacă rambursarea anticipată integrală se face la un interval mai mic de 3 luni de zile de
la acordarea creditului.

▪

Pentru rambursarea anticipată parţială a minim 10% din valoarea creditului cu
reducerea duratei contractului se va plăti un comision de 3% din valoarea plăţii
anticipate, iar dobânda va rămâne aceeaşi cu dobânda la data semnării contractului
aplicată la suma iniţială a creditului.

▪

Pentru rambursarea anticipată parţială a minim 10% din valoarea creditului cu
păstrarea sau prelungirea duratei contractului se va plăti un comision de 3% din
valoarea principalului rămas de plată înainte de plata anticipată, iar dobânda se va
calcula la valoarea principalului rămas de plată după plata anticipată aplicând rata
practicată de ROMCOM în momentul rescadenţării.

▪

Comisionul de rambursare anticipată poate fi redus cu 50% dacă creditul nu
acumulează penalități de întârziere și rambursarea se face din surse proprii (exclusiv
refinanțare).

▪

Bunurile sau imobilele cu care se garantează creditul vor fi asigurate, odată cu
încheierea contractului de împrumut, pentru toată perioada de derulare a creditului.
Costul asigurării va fi plătit de beneficiar, şi asigurarea va fi cesionată în favoarea
Societăţii de Microfinanţare IFN ROMCOM SA.

Termene limită şi condiţii de depunere a documentaţiei
Pentru a obţine un Credit PUNTE acordat în Euro, solicitanţii trebuie să se adreseze
Societăţii de Microfinanţare IFN ROMCOM SA. Cererile de credit se pot transmite prin
poștă/curier la sediul ROMCOM, se pot depune direct la sediul ROMCOM, pot fi preluate
direct de consultanții de credite ROMCOM, sau se pot transmite prin email la adresa
office@romcom.ro.
Analizarea cererilor de credit şi selectarea proiectelor care vor fi finanţate se face în cel
mult 7 zile de la primirea unei cereri de credit complete.
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Date de contact
Datele de contact pentru transmiterea dosarului cererii de credit sunt:
Societate de Microfinanţare IFN ROMCOM SA
Str. Gh. Doja Nr. 49A, Oradea, 410169
Tel:
0259 479 793, 0359 173 300
Email: office@romcom.ro
www.romcom.ro
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CREDITUL DE INVESTIȚII EXTINS (RON)
Caracteristicile produsului de creditare
Finanţator
Creditul de investiții extins acordat in RON este acordat prin intermediul Societăţii de
Microfinanţare IFN ROMCOM SA (denumită în continuare “ROMCOM”).
Destinația produsului de creditare
▪

Susţinerea investiţiilor realizate de către întreprinderi nou-înfiinţate şi micro-întreprinderi,
precum şi a investiţiilor de modernizare şi retehnologizare a întreprinderilor mici şi
mijlocii din sectoarele de producţie şi servicii, creşterea volumului de activitate şi a
competitivităţii și sustenabilității întreprinderilor din aceste sectoare.

▪

Susţinerea investiţiilor realizate de către întreprinzătorii agricoli în agricultura
românească, creşterea competitivităţii produselor agricole româneşti şi înfiinţarea de noi
locuri de muncă.

Criterii de eligibilitate
Creditul de investiții extins acordat in RON se adresează cu prioritate întreprinzătorilor din
următoarele judeţe: Bihor, Timiş, Arad, Sălaj, Satu Mare, Cluj, Maramureş, Suceava, Caraș
Severin (ROMCOM poate acorda finanţare şi întreprinzătorilor din alte judeţe, în limita
fondurilor disponibile).
Pot beneficia de finanţare prin programul ROMCOM întreprinzătorii care îndeplinesc
cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
Criterii generale:
▪ Societate comercială privată, înregistrată şi autorizată (PFA, II, AF, IF, SRL, SCS, SA),
inclusiv întreprinderi nou-înființate (start-up), profesii liberale și ONG cu activități cu scop
lucrativ;
▪ Dezvoltarea unui concept clar al afacerii, care să fie expus în cadrul cererii de finanţare;
▪ Calificarea sau experienţa profesională a administratorilor/angajaţilor solicitantului în
domeniul de activitate în care solicită finanţare;
Criterii specifice:
▪ Existenţa infrastructurii necesare proiectului (teren, clădire, utilităţi etc.);
▪ Menținerea/Înfiinţarea de locuri de muncă ca urmare a implementării proiectului;
▪ Fezabilitate economică a proiectului;
▪ Existenţa unei garanţii care să acopere cel puţin 150% din valoarea creditului
Activităţi eligibile
Fondurile obţinute pot fi utilizate pentru următoarele destinaţii:
▪ Achiziţionare de licențe, software, maşini, utilaje, echipamente noi sau second hand;
▪ Modernizare şi extindere capacităţi de producţie;
▪ Investiţii în achiziția, construcţia, modernizarea și/sau extinderea infrastructurii de afaceri
(construcţii, hale de producţie, grajduri, depozite, solarii, etc.);
▪ Investiții legate de creșterea eficienței energetice, tranziția la o activitate neutră din punct
de vedere al emisiilor de carbon și/sau infrastructură verde;
▪ Achiziţia de animale de rasă (producţie de lapte, carne, etc.).
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Condiţii de finanţare
▪

Suma ce poate fi acordată unui întreprinzător eligibil prin Creditul de investiții extins
acordat in RON este cuprinsă între 10.000 şi 300.000 Lei. Rambursarea se face în rate
lunare.

▪

Pentru Creditul de investiții extins acordat in RON, ROMCOM percepe o dobândă
anuală de 21%, aplicată la soldul creditului. Rata dobânzii rămâne neschimbată pe toată
perioada de desfăşurare a finanţării. Clienții care au sau au avut credite in derulare de la
ROMCOM si un istoric bun de plata pot primi o reducere de dobanda cu 1%.

▪

Perioada de rambursare a Creditului de investiții extins acordat in RON este între 3 şi
96 de luni.

▪

După caz se poate acorda o perioadă de graţie de până la 6 luni, inclusă în perioada de
rambursare, timp în care se va plăti dobânda lunară.

▪

De asemenea, în funcție de specificul activității finanțate, creditul poate avea un
scadențar de rambursare atipic, în care totalul rambursărilor de rate de principal dintr-un
an să fie distribuit în rate mai mari în sezon, şi rate mai mici în extra-sezon. În cazul
scadenţarelor atipice, dobânda se plăteşte în fiecare lună.

▪

DAE (Dobânda Anuală Efectivă) este de 24.42% calculată pentru un credit de
investiții extins acordat in RON de 300.000 Lei, acordat cu o dobândă anuală de 21%
aplicată la soldul creditului, pe o perioadă de 96 luni, a cărui rambursare se face în rate
lunare egale, fără perioadă de grație.

Comisioane şi garanţii
▪

După aprobarea finanţării, beneficiarul va plăti un comision de acordare de 3% din
valoarea împrumutului, care se va reţine la tragerea sumei împrumutate.

▪

Împrumutul va fi garantat cu bunuri imobiliare sau mobiliare, care să acopere cel puţin
150% din valoarea împrumutată.

▪

De asemenea, funcție de scoringul obținut de cererea de finanțare, garanțiile reale pot
fi completate cu garanții personale, sub formă de avalizare a unor bilete la ordin și/sau
contracte de fidejusiune.

▪

Taxele de notariat, gaj sau ipotecă, precum și costul asigurării bunurilor aduse ca și
garanție (dacă este cazul) vor fi suportate de beneficiar.

▪

Pentru rambursarea anticipată integrală a împrumutului se va percepe un comision
de rambursare anticipată, raportat la valoarea plăţii anticipate. Comisionul de
rambursare anticipată se va calcula după cum urmează:

▪

-

5% dacă rambursarea anticipată se realizează în primele 12 luni de la data
semnării contractului de credit;

-

4% dacă rambursarea anticipată se realizează într-un interval mai mare de 12 luni
și mai mic de 25 luni de la data semnării contractului de credit;

-

3% dacă rambursarea anticipată se realizează într-un interval mai mare de 24 luni
și mai mic de 37 luni de la data semnării contractului de credit;

-

2% dacă rambursarea anticipată se realizează într-un interval mai mare de 36 luni
și mai mic de 49 luni de la data semnării contractului de credit;

-

1% dacă rambursarea anticipată se realizează într-un interval mai mare de 48 luni
de la data semnării contractului de credit.

Pentru rambursarea anticipată parţială a minim 10% din valoarea creditului se va
plăti un comision de rambursare anticipată raportat la valoarea plăţii anticipate.
Comisionul de rambursare anticipată se va calcula după cum urmează:
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-

5% dacă rambursarea anticipată se realizează în primele 12 luni de la data
semnării contractului de credit;

-

4% dacă rambursarea anticipată se realizează într-un interval mai mare de 12 luni
și mai mic de 25 luni de la data semnării contractului de credit;

-

3% dacă rambursarea anticipată se realizează într-un interval mai mare de 24 luni
și mai mic de 37 luni de la data semnării contractului de credit;

-

2% dacă rambursarea anticipată se realizează într-un interval mai mare de 36 luni
și mai mic de 49 luni de la data semnării contractului de credit;

-

1% dacă rambursarea anticipată se realizează într-un interval mai mare de 48 luni
de la data semnării contractului de credit.

▪

Comisionul de rambursare anticipată poate fi redus cu 50% dacă creditul nu
acumulează penalități de întârziere și rambursarea se face din surse proprii (exclusiv
refinanțare).

▪

Bunurile sau imobilele cu care se garantează creditul vor fi asigurate, odată cu
încheierea contractului de împrumut, pentru toată perioada de derulare a creditului.
Costul asigurării va fi suportat de împrumutat, şi asigurarea va fi cesionată în favoarea
Societăţii de Microfinanţare IFN ROMCOM SA.

Termene limită şi condiţii de depunere a documentaţiei
Pentru a obţine un Credit de investiții acordat in RON, solicitanţii trebuie să se adreseze
Societăţii de Microfinanţare IFN ROMCOM SA. Cererile de credit se pot transmite prin
poștă/curier la sediul ROMCOM, se pot depune direct la sediul ROMCOM, pot fi preluate
direct de consultanții de credite ROMCOM, sau se pot transmite prin email la adresa
office@romcom.ro.
Analizarea cererilor de credit şi selectarea proiectelor care vor fi finanţate se face în cel
mult 7 zile de la primirea unei cereri de credit complete.
Date de contact
Datele de contact pentru transmiterea dosarului cererii de credit sunt:
Societate de Microfinanţare IFN ROMCOM SA
Str. Gh. Doja Nr. 49A, Oradea, 410169
Tel:
0259 479 793, 0359 173 300
Email: office@romcom.ro
www.romcom.ro
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CREDITUL DE INVESTIȚII EXTINS (Euro)
Caracteristicile produsului de creditare
Finanţator
Creditul de investiții extins acordat in Euro este acordat prin intermediul Societăţii de
Microfinanţare IFN ROMCOM SA (denumită în continuare “ROMCOM”).
Destinația produsului de creditare
▪

Susţinerea investiţiilor realizate de către întreprinderi nou-înfiinţate şi micro-întreprinderi,
precum şi a investiţiilor de modernizare şi retehnologizare a întreprinderilor mici şi
mijlocii din sectoarele de producţie şi servicii, creşterea volumului de activitate şi a
competitivităţii și sustenabilității întreprinderilor din aceste sectoare.

▪

Susţinerea investiţiilor realizate de către întreprinzătorii agricoli în agricultura
românească, creşterea competitivităţii produselor agricole româneşti şi înfiinţarea de noi
locuri de muncă.

Criterii de eligibilitate
Creditul de investiții extins acordat in Euro se adresează cu prioritate întreprinzătorilor din
următoarele judeţe: Bihor, Timiş, Arad, Sălaj, Satu Mare, Cluj, Maramureş, Suceava, Caraș
Severin (ROMCOM poate acorda finanţare şi întreprinzătorilor din alte judeţe, în limita
fondurilor disponibile).
Pot beneficia de finanţare prin programul ROMCOM întreprinzătorii care îndeplinesc
cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
Criterii generale:
▪ Societate comercială privată, înregistrată şi autorizată (PFA, II, AF, IF, SRL, SCS, SA),
inclusiv întreprinderi nou-înfiinţate (start-up), profesii liberale și ONG cu activități cu scop
lucrativ;
▪ Dezvoltarea unui concept clar al afacerii, care să fie expus în cadrul cererii de finanţare;
▪ Calificarea sau experienţa profesională a administratorilor/angajaţilor solicitantului în
domeniul de activitate în care solicită finanţare;
Criterii specifice:
▪ Existenţa infrastructurii necesare proiectului (teren, clădire, utilităţi etc.);
▪ Menținerea/Înfiinţarea de locuri de muncă ca urmare a implementării proiectului;
▪ Fezabilitate economică a proiectului;
▪ Existenţa unei garanţii care să acopere cel puţin 150% din valoarea creditului
▪ Societatea finanțată realizează venituri in Euro sau indexate la cursul Ron/Euro.
Activităţi eligibile
Fondurile obţinute pot fi utilizate pentru următoarele destinaţii:
▪ Achiziţionare de licențe, software, maşini, utilaje, echipamente noi sau second hand;
▪ Modernizare şi extindere capacităţi de producţie;
▪ Investiţii în achiziția, construcţia, modernizarea și/sau extinderea infrastructurii de afaceri
(construcţii, hale de producţie, grajduri, depozite, solarii, etc.);
▪ Investiții legate de creșterea eficienței energetice, tranziția la o activitate neutră din punct
de vedere al emisiilor de carbon și/sau infrastructură verde;
▪ Achiziţia de animale de rasă (producţie de lapte, carne, etc.).
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Condiţii de finanţare
▪

Suma ce poate fi acordată unui întreprinzător eligibil prin Creditul de investiții extins
acordat in Euro este cuprinsă între 2.500 şi 60.000 Euro. Rambursarea se face în rate
lunare.

▪

Pentru Creditul de investiții extins acordat in Euro, ROMCOM percepe o dobândă
anuală de 16%, aplicată la soldul creditului. Rata dobânzii rămâne neschimbată pe toată
perioada de desfăşurare a finanţării. Clienții care au sau au avut credite in derulare de la
ROMCOM si un istoric bun de plata pot primi o reducere de dobanda cu 1%.

▪

Perioada de rambursare a Creditului de investiții extins acordat in Euro este între 3 şi
96 de luni.

▪

După caz se poate acorda o perioadă de graţie de până la 6 luni, inclusă în perioada de
rambursare, timp în care se va plăti dobânda lunară.

▪

De asemenea, în funcție de specificul activității finanțate, creditul poate avea un
scadențar de rambursare atipic, în care totalul rambursărilor de rate de principal dintr-un
an să fie distribuit în rate mai mari în sezon, şi rate mai mici în extra-sezon. În cazul
scadenţarelor atipice, dobânda se plăteşte în fiecare lună.

▪

DAE (Dobânda Anuală Efectivă) este de 17.97% calculată pentru un credit de
investiții extins de 60.000 Euro, acordat cu o dobândă anuală de 16%, aplicată la
soldul creditului, pe o perioadă de 96 luni, a cărui rambursare se face în rate lunare
egale, fără perioadă de grație.

Comisioane şi garanţii
▪

După aprobarea finanţării, beneficiarul va plăti un comision de acordare de 2% din
valoarea împrumutului, care se va reţine la tragerea sumei împrumutate.

▪

Împrumutul va fi garantat cu bunuri imobiliare sau mobiliare, care să acopere cel puţin
150% din valoarea împrumutată.

▪

De asemenea, funcție de scoringul obținut de cererea de finanțare, garanțiile reale pot
fi completate cu garanții personale, sub formă de avalizare a unor bilete la ordin și/sau
contracte de fidejusiune.

▪

Taxele de notariat, gaj sau ipotecă, precum și costul asigurării bunurilor aduse ca și
garanție (dacă este cazul) vor fi suportate de beneficiar.

▪

Pentru rambursarea anticipată integrală a împrumutului se va percepe un comision
de rambursare anticipată, raportat la valoarea plăţii anticipate. Comisionul de
rambursare anticipată se va calcula după cum urmează:

▪

-

5% dacă rambursarea anticipată se realizează în primele 12 luni de la data
semnării contractului de credit;

-

4% dacă rambursarea anticipată se realizează într-un interval mai mare de 12 luni
și mai mic de 25 luni de la data semnării contractului de credit;

-

3% dacă rambursarea anticipată se realizează într-un interval mai mare de 24 luni
și mai mic de 37 luni de la data semnării contractului de credit;

-

2% dacă rambursarea anticipată se realizează într-un interval mai mare de 36 luni
și mai mic de 49 luni de la data semnării contractului de credit;

-

1% dacă rambursarea anticipată se realizează într-un interval mai mare de 48 luni
de la data semnării contractului de credit.

Pentru rambursarea anticipată parţială a minim 10% din valoarea creditului se va
plăti un comision de rambursare anticipată raportat la valoarea plăţii anticipate.
Comisionul de rambursare anticipată se va calcula după cum urmează:
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-

5% dacă rambursarea anticipată se realizează în primele 12 luni de la data
semnării contractului de credit;

-

4% dacă rambursarea anticipată se realizează într-un interval mai mare de 12 luni
și mai mic de 25 luni de la data semnării contractului de credit;

-

3% dacă rambursarea anticipată se realizează într-un interval mai mare de 24 luni
și mai mic de 37 luni de la data semnării contractului de credit;

-

2% dacă rambursarea anticipată se realizează într-un interval mai mare de 36 luni
și mai mic de 49 luni de la data semnării contractului de credit;

-

1% dacă rambursarea anticipată se realizează într-un interval mai mare de 48 luni
de la data semnării contractului de credit.

▪

Comisionul de rambursare anticipată poate fi redus cu 50% dacă creditul nu
acumulează penalități de întârziere și rambursarea se face din surse proprii (exclusiv
refinanțare).

▪

Bunurile sau imobilele cu care se garantează creditul vor fi asigurate, odată cu
încheierea contractului de împrumut, pentru toată perioada de derulare a creditului.
Costul asigurării va fi suportat de împrumutat, şi asigurarea va fi cesionată în favoarea
Societăţii de Microfinanţare IFN ROMCOM SA.

Termene limită şi condiţii de depunere a documentaţiei
Pentru a obţine un Credit de investiții acordat in Euro, solicitanţii trebuie să se adreseze
Societăţii de Microfinanţare IFN ROMCOM SA. Cererile de credit se pot transmite prin
poștă/curier la sediul ROMCOM, se pot depune direct la sediul ROMCOM, pot fi preluate
direct de consultanții de credite ROMCOM, sau se pot transmite prin email la adresa
office@romcom.ro.
Analizarea cererilor de credit şi selectarea proiectelor care vor fi finanţate se face în cel
mult 7 zile de la primirea unei cereri de credit complete.
Date de contact
Datele de contact pentru transmiterea dosarului cererii de credit sunt:
Societate de Microfinanţare IFN ROMCOM SA
Str. Gh. Doja Nr. 49A, Oradea, 410169
Tel:
0259 479 793, 0359 173 300
Email: office@romcom.ro
www.romcom.ro
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