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Creditarea afacerii

Donosă Dan

Samuil Costel

Perspectiva creditorilor asupra procesului de creditare a întreprinderilor

Creditorii vor studia cu atenţie factorii ce pot conduce la imposibiltatea de a-şi recupera sumele

date cu împrumut şi dobanzile asociate acestora.

Astfel, este bine de ştiut care sunt criterile de evaluare a riscurilor unei întreprinderi, utilizate de

finanţatori atunci cand este solicitat un credit bancar.

Cele mai uzuale metode de evaluare a riscului de credit, sunt următoarele:

• analiza calitativă;

• analiza cantitativă;

Analiza calitativă - reprezintă un complex de activităţi derulate de analistul de credite, avînd ca

finalitate obţinerea de informaţii referitoare la situaţia persoanei juridice creditate, a pieţei pe

care acţionează, a personalului şi managementulului şi a istoricului relaţiilor bancare ale

clientului analizat.

• Studierea situaţiei întreprinderii care solicită creditul;

• Studierea pieţei pe care acţionează societatea care solicită creditul;

• Studierea personalului şi a managementului întreprinderii;

• Studierea istoricului relaţiilor bancare ale întreprinderii care solicită creditul;

• Conduita tranzacţională şi calitatea garanţiilor primite de bancă;

Perspectiva creditorilor asupra procesului de creditare a întreprinderilor

Analiza cantitativă - presupune analiza indicatorilor financiari ai întreprinderii. În

evaluarea riscurilor financiare sunt utilizaţi indicatori de lichiditate, solvabiltate,

profitabiltate, de îndatorare şi de capacitate de rambursare a creditului şi indicatori

de gestiune. Evaluarea riscului de credit de către finanţatori se realizează prin

metoda scoringului, care presupune utilizarea unei grile de evaluare folosind

criteriile enumerate mai sus. În funcţie de scorul obţinut, întreprinderea este

încadrată într-o categorie de risc care reprezintă elementul determinant ţin

stabilrea conditilor de creditare. De regulă, modul de încadrare a solicitantului de

credit intr-o clasă sau alta de risc depinde foarte mult şi de istoricul colaborării cu

instituţia creditoare.
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Finanţarea întreprinderilor prin piaţa de capital

Piaţa de capital este specializată în tranzacţii cu active financiare pe termen

mediu şi lung.

Motivaţia fundamentală a unei pieţe de capital constă în plasarea titlurilor financiare emise

de agenţii economici pentru obţinerea de capital provenit de la potenţiali investiori

deţinători de excedent de capital.

Piaţa primară de capital: este în esenţă piaţa procesului investiţonal. Ea este canalul de

legătură între economia financiară şi economia reală, este modalitatea de transformare a

activelor financiare în active real economice.

Piaţa secundară de capital: este simbolică, dar folosind instrumente de tipul acţiunilor,

obligaţiunilor care poartă în ele atributele dreptului de proprietate, conferă imaginea

economiei reale, find o măsură a capitalului real economic. Investiţia pe piaţa secundară

de capital, plasamentul, este un proces pur financiar, simbolic ce tranzacţionează titluri

financiare, active pur financiare care se constiutie în instrumentele acestei pieţe.

Instrumente financiare specifice pieţei de capital

 a) valori mobilare primare, care mobilizează capitalurile pe termen lung şi permit

valorificarea investiţiei prin încasarea periodică a unei părţi din veniturile generate de

emitent. În categoria valorilor mobilare primare se includ:

 • instrumente financiare de capital, emise în vederea majorării capitalurilor proprii,

caracteristice fiind acţiunile;

 • instrumente financiare de tip datorie, emise pentru mobilizarea capitalurilor de împrumut,

caracteristice find obligaţiunile.

 b) valori mobilare derivate, ce pot reprezenta rezultate din combinarea anumitor

caracteristici ale valorilor mobilare primare, sau pot reprezenta contracte la temen

standardizate sau nestandardizate:

 • contractele forward;

 • contractele futures;

 • contractele options;

 • valori mobilare sintetice;

Finanţarea prin emisiunea de acţiuni

Acţiunile reprezintă fracţiuni ale capitalului social şi desemnează raportul juridic dintre deţinătorul

acesteia şi persoana juridică emitentă.

Acţiunile sunt fracţiuni egale ale capitalului social, care conferă aceleaşi drepturi şi obligaţii tuturor

deţinătorilor.

Acţiunile sunt indivizibile. Având în vedere că acţiunea reprezintă cea mai mică fracţiune a capitalului

social, ea nu mai poate fi divizată.

Acţiunile sunt instrumente financiare negociabile, ele putând fi transmise altor persoane, în virtutea

mecanismelor cererii şi ofertei şi cu respectarea prevederilor legale existente în materie.

Acţiunile sunt fracţiuni ale capitalului social care au o anumită valoare nominală. În legislaţia română,

valoarea nominală minimă a unei acţiuni este de 0.1 lei. Principalele drepturi ale deţinătorilor de

acţiuni comune sînt:

•acţionarii au o răspundere limitată, în limita participări la capitalul social;

•acţionarii au dreptul la dividende, care reprezintă recompensa acestora pentru asumarea riscului de

a investi în respectiva afacere;

•acţionarii au dreptul la vot în Adunările Generale ale Acţionarilor;
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Finanţarea prin emisiunea de acţiuni

• acţionarii au dreptul la informare, respectiv au cel puţin acces la rapoartele financiare anuale ale

emitentului care cuprind bilanţul contabil, contul de profit şi pierdere, raportul administratorilor şi

rapoartele cenzorilor;

• în cazul în care societatea emitentă intră în lichidare sau este declarată în stare de faliment,

acţionarii au dreptul la repartizarea activului rămas după acoperirea tuturor datoriilor;

Valoarea unei acţiuni poate fi considerată prin prisma mai multor aspecte:

- valoarea nominală (face value): se află împărţind valoarea capitalului social al unei societăţi la

numărul de acţiuni emise;

- valoarea patrimonială a actiunilor: reprezintă valoarea activului net ce revine pentru o acţiune

aflată în circulaţie;

- valoarea financiară a actiunilor: exprimă raportul dintre eficienţa plasamentului în respectiva

acţiune şi eficienţa unui plasament alternativ la rata medie a dobânzi de piaţă;

- valoarea de piaţă a actiunilor: reprezintă preţul stabilit la un moment dat, prin confruntarea liberă

a cererii şi ofertei, la care se realizează tranzacţiile cu respectivele titluri. Valoarea de piaţă

acţiunilor este influenţată direct de situaţia economico-financiară curentă şi de perspectivă a

emitentului, de evoluţia mediului economic intern şi internaţional, respectiv a situaţiei pieţei în

ansamblu şi de factori conjuncturali care pot afecta la un moment dat echilibrul dintre cererea şi

oferta respectivului.

Finanţarea prin emisiunea de acţiuni

 Emisiunea acţiunilor – se realizează prin Oferta publică primară, prin care se vînd actiuni nou

emise iar bani rezultaţi din vînzare intră în societate, fiind folosit pentru majorarea capitalului

social şi dezvoltarea afacerilor.

Ofertele publice de vînzare de acţiuni sunt intermediate de societăţi de servici de investiţii financiare.

Documentul de prezentare a ofertei şi al emitentului poartă numele de prospect de emisiune care

conţine caracteristicile ofertei şi o amplă prezentare a emitentului incluzînd situaţia financiară, şi

perspectivele de dezvoltare ale acestuia.

Avantajele finanţării cu actiuni comune:

• acţiunile comune nu obligă firma să plătească sume fixe către acţionari. Dacă compania generează

profituri si nu este presată de o nevoie interne pentru a utilza aceste profituri, poate plăti

dividende acţionarilor. Dacă s-ar fi finanţat prin îndatorare, ar fi avut o obligaţie legală de plată a

dobînzii la datorile respective, indiferent de situaţia activităţilor firmei şi de fluxurile de numerar;

• acţiunile comune nu au scadenţa, ele nu trebuie răscumparate niciodată, ceea ce nu ar fi fost cazul

cu o emisiune de instrumente de indatorare;

• dacă compania are perspective bune, acţiunile comune pot fi adesea vîndute în termeni mai

avantajoşi decît cei ai obligaţiunilor;

Finanţarea prin emisiunea de acţiuni

• De regulă, acţiunile comune şi dividendele acestora cresc în valoare în perioade cu inflaţie in

creştere (inflaţie pînă în 8%).

• finanţarea prin acţiuni menţine o rezervă adecvată a capacitătii de îndatorare a societăţii. Această

rezervă a capacităţii de îndatorare poate fi utilzată în perioade mai difcile prin care firma poate

trece la un moment dat, avînd acces la creditul bancar.

• Firma, cotată la bursă este vizibilă, deschisă publicului, are parte de publicitate în mediul economic.

Dezavantajele finanţării prin emisiunea de acţiuni comune:

• emiterea de acţiuni comune extinde dreptul de vot şi controlul deţinătorilor noilor acţiuni. Din

acest motiv, finanţarea prin acţiuni este evitată adesea de firmele mici sau nou înfiinţate, al căror

proprietar-manager ar putea să nu dorească să împartă controlul companiei cu persoane din

afară.

• acţiunile comune dau noilor acţionari dreptul de a împărţi profiturile firmei. Dacă profitul creşte noi

acţionari vor avea partea lor în această “mină de aur”. Dacă firma s-ar finanţa prin îndatorare, noii

investiori ar beneficia numai de o sumă fixă, indiferent de profitabiltatea companiei.

• dividendele acţiunilor nu sunt deductibile ca o cheltuială la calculul venitului firmei care face

obiectul impozitării.

• cînd emisiunea este o ofertă publică initală (IPO), emisiunea este adesea subevaluată, adică

emisă la un preţ mai mic (pentru creşterea atractivităţii acţiunilor puse în vanzare) dat fiind faptul

că firma nu are un istoric în piaţa de capital;

• Costurile de emisiune sunt mai mari decat în cazul altor forme de finanţare.
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Finanţarea prin emisiunea de obligaţiuni

Obligaţiunile sunt instrumente financiare de tip “debt” (credit).

În funcţie de entitatea care le emite, obligaţiunile se pot clasifica în: obligaţiuni de stat, obligaţiuni

municipale si obligatiuni corporative.

Obligaţiunile speciale reprezintă o categorie de obligaţiuni pentru care condiţiile de emisiune şi de

rambursare sunt particulare. Din această categorie fac parte: Obligaţiunile convertibile la

scadentă în acţiuni, Obligaţiunile indexate (care oferă protecţie investitorilor pentru riscul de

dobîndă), Obligaţiunile ipotecare ( garantate cu ipoteci).

Obligaţiunile, ca titlu financiar negociabil, sunt caracterizate de următoarele elemente:

- valoarea nominală: reprezintă suma care va fi rambursată la scadenţă de către emitent şi care mai

poate fi numită şi principal;

- preţul de emisiune: este stabilit de către emitent şi reprezintă preţul cu care vor fi oferite

obligaţiunile spre vânzare;

- termenul de rambursare (maturitatea): este cuprins între momentul emisiunii şi momentul

răscumpărării de către emitent a obligaţiunii şi reprezintă durata de viaţă a unei obligaţiuni.

- cuponul de dobândă al obligaţiunii: reprezintă modul de fructificare a plasamentului în obligaţiuni şi

reprezintă dobânda pe care o încasează investitorul.

- modalitatea de rambursare a principalului, poate fi: în anuităţi constante sau integral la maturitate.

Emiterea obligaţiunilor corporatiste

Oferta publică de vînzare de obligaţiuni se derulează similar cu cea de vînzare de acţiuni. La

fel ca şi în cazul acţiunilor, obligaţiunile se emit prin oferta publică numai prin intermediul

unei societăţi specializate de intermediere numită societate de servicii de investiţii

financiare (SIF). Conţinutul prospectului de ofertă publică este asemănător cu cel în cazul

acţiunilor.

Firma emitentă a obligaţiunilor stabileşte, prin consultare cu societatea de intermediere şi pe

baza nevoilor proprii de finanţare, parametrii emisiunii de obligaţiuni:

• valoarea totală a împrumutului obligatar,

• valoarea nominală şi numărul obligaţiunilor,

• dobînda la care se oferă obligaţiunile,

• durata de viaţă şi frecvenţa plăţilor,

• perioada de vînzare a obligaţiunilor,

• tipul acestora (convertibile sau neconvertibile),

• modalitatea de garantare,

• listarea pe o piaţă organizată.

Avantajele finanţării întreprinderii prin emiterea de obligaţiuni :

• costul datorilor este absolut limitat şi deţinătorii de obligaţiuni nu participă la

distribuţia profiturilor dacă firma are suces ; 

• proprietarii nu trebuie să împartă controlul atunci cînd utilizeaza finanţarea prin

datorii;

• rata necesară a rentabiltăţii este mai mică decat la acţiunile comune;

• plata dobînzii este deductibilă fiscal, cea ce îi reduce ţi mai mult costul relativ;

Dezavantajele finanţării întreprinderii prin emiterea de obligaţiuni :

• datoriile reprezintă o cheltuiala fixă; dacă profiturile companiei fluctuează ar putea

să nu facă faţă acestei cheltuieli. 

• datoriile au o maturitate fixă deci şi returnarea datoriei trebuie realizată la

momentul respectiv;

• în cazul obligaţiunilor emise pe termen lung apare riscul ca datoria să devina o

povară în cazul în care apar modificîri substanţiale ale mediului de afaceri (cum 

ar fi scăderea dobînzii mult sub dobînda oferită prin emisiunea realizată).
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ELEMENTE FUNDAMENTALE ALE FINANŢĂRII 

AFACERII

-context general-

Donosă Dan

Samuil Costel

 Piaţa financiară – cadru pentru finanţarea întreprinderii

 Activele financiare au o existenţă temporară fiind lichidate în momentul încasării creanţei

sau a plăţii datoriei în timp ce activele reale sunt supuse uzurii fizice sau morale care

acţionează pe o perioadă mult mai îndelungată de timp.

 Activele financiare pot fi clasificate în:

 - Activele bancare: rezultate din operaţiunile specifice băncilor şi instituţiilor similare

(generează dobânzi, majoritatea nu sunt negociabile şi au un grad relativ redus de risc);

 - Activele financiare non-bancare: sunt rezultatul operaţiunilor de plasament realizat

fără implicarea băncilor (majoritatea nu sunt purtătoare de dobânzi, câştigul este asimilat

diferenţei dintre preţul de emisiune şi preţul de răscumpărare, sunt instrumente

negociabile şi tranzacţionate pe pieţele monetare);

 - Activele de capital: sunt rezultatul plasamentelor pe termen lung, şi dau dreptul

obţinerii unor venituri viitoare proporţional cu gradul implicării deţinătorului în riscul

afacerii (majoritatea sunt negociabile şi sunt tranzacţionate pe piaţa de capital);

 - Activele monetare: rezultate din plasamente pe termen scurt pe pieţele monetare (au

risc foarte scăzut şi lichiditate foarte ridicată)

Sistemul financiar este un sistem bine organizat de pieţe,

instrumente şi instituţii de intermediere financiară. Piaţa financiară este

cadrul organizat în care, prin intermediul unor instrumente şi tehnici specifice,

sunt mobilizate direct sau indirect resursele financiare destinate acoperirii

unor nevoi specifice ale diferitelor entităţi economice publice sau private.

Ideea de piaţă financiară implică ideea de respectare a unor reguli

uniform aplicate cu privire la mecanismele şi formele prin care se pot

mobiliza resursele de capital de la investitori sau creditori. Toţi operatorii din

piaţă cunosc, acceptă şi respectă aceste reguli ale jocului, mecanismul pieţei

influenţând practic şi evoluţia costului la care poate fi împrumutat capitalul.

Sistemul financiar este format dintr-un complex de pieţe pe care se

mobilizează fonduri de până la un an (pieţele monetare) şi pe care sunt

mobilizate fonduri cu durată mai mare de un an (pieţele de capital).
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PIAŢA FINANCIARĂ

Pieţele monetare (< 1 an)

- moneda

- certificate de depozit

- titluri de stat

-credite pe termen scurt

Pieţele financiare (> 1 an)

- credite (externe, etc.)

- obligaţiuni

- acţiuni

• Riscul operaţiunilor şi al instrumentelor pieţei monetare este mai redus decât în

cazul pieţelor de capital.

• Pieţele monetare sunt cu precădere pieţe naţionale, în timp ce pieţele de

capital sunt mult mai bine integrate la nivel internaţional.

•piaţa creditului inglobeaza din punct de vedere al duratei mobilzări resurselor

de capital, atât caracteristici ale pieţelor monetare cât şi caracteristici ale pieţelor

de capital.

Instrumente de împrumut Instrumente de schimb

Depozitele/ creditele Acţiuni

Certificatele de trezorerie Titluri emise de fonduri de investiţii

Obligaţiunile guvernamentale Poliţe de asigurare

Obligaţiunile companiilor private Participanţii la fondurile de pensii

Înscrisurile comerciale Instrumente derivate

• În funcţie de venitul pe care-l generează, instrumentele financiare pot fi

clasifcate în instrumente de împrumut şinstrumente de schimb

• Instrumentele de împrumut au de regulă un venit / câştig fix garantat, exprimat

sub forma dobânzi sau a cuponului în timp ce instrumentele de schimb au un

venit variabil, negarantat - dividendele.

• Atât în cazul pieţelor monetar - valutare cât şi în cazul pieţelor de capital există

o piaţă primară pe care se tranzacţionează instrumente financiare nou emise cât

şi o piaţă secundară (bursiera) pe care se tranzacţionează instrumente deja

emise, înainte de scadenţa acestora.

Finanţarea afacerilor reprezintă mobilzarea resurselor de capital de la cei

cu excedent de resurse (investiori) spre cei care au nevoie de acestea (agenţi

economici) prin intermediul unor instrumente şi mecanisme specifce în cadrul unor

pieţe organizate (pieţele monetare sau pieţele de capital). Finanţarea este destinată

obţineri de fonduri (lichidităţi) pentru a acoperi nevoi temporare generate de

activităţi comerciale sau de producţie sau pentru a dezvolta capacitatea de

producţie existentă prin derularea unor proiecte de investiţi.
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Decizia de finanţare este proprie fiecărui proiect şi fiecărui agent

economic în parte, fiind adaptată la specificul proiectului şi la structura

financiară a companiei.

Decizia de finanţare vizează opţiunea agenţilor economici de a-şi

acoperi nevoile de finanţare a proiectelor de finanţare avute în vedere, fie din

fonduri proprii, fie prin împrumuturi sau prin participaţie (atragerea de noi

capitaluri prin majorarea numărului de acţiuni şi / sau acţionari).

Punctul de plecare în activitatea de finanţare îl reprezintă

determinarea nevoii de finanţare pentru întreprindere.

Elementele luate în considerare atunci când se ia decizia de finanţare

a unei afaceri sunt:

Durata finanţării (termen scurt, mediu sau lung),

Sursa finanţării (internă sau externă),

Modalitatea de rambursare ( la scadenţă sau în tranşe egale),

Forma de finanţare ( finanţare directă prin piaţa de capital sau

indirectă – credit bancar),

Riscul finanţării: nivelul de risc se reflectă în costul finanţării,

Costul finanţării: depinde de durată, de sursa de finanţare, de forma

de finanţare, modalitatea de rambursare şi de riscurile implicate.

Credite pe termen scurt pentru finanţarea activităţii curente

LINIA DE CREDIT

Destinatia acestui produs de credit: creditarea de ansamblu a activităţii

curente de aprovizionare, producţie, desfacere, prestări servicii (diverse plăţi,

inclusiv rambursări de credite, plăţi de comisioane, plăţi către buget, depozite

colaterale care se vor constitui în aceeaşi valută în care a fost aprobată linia de

credit, cu excepţia plîţilor pentru investiţii). Se poate utiliza inclusiv pentru

creditarea unor subactivităţi, proiecte, contracte care, prin natura lor, se

evidenţiază distinct.

Caracteristici:

- funcţionează după sistemul revolvingului,

- volumul creditului se determină din analiza cash-flow-ului pe o anumită

perioadă,

- se acordă pe o perioadă de 3,6 şi 12 luni, iar în cazuri justificate pe o

perioadă de maxim 60 luni,

- fondurile provenite din linia de credit se pot utiliza fracţionat, în funcţie de

nevoile clientului, cu posibilitateta de a face trageri şi rambursări multiple, fără a

depăşi nivelul stabilit prin contractul de credit.

CREDITE PENTRU FINANŢAREA CHELTUIELILOR ŞI STOCURILOR

TEMPORARE SAU SEZONIERE

Destinaţia acestui produs: plata stocurilor care au fost aprovizionate

în perioada anterioară, fără a fi achitate, a celor care urmeaza a fi

aprovizionate, precum şi a cheltuielilor temporare/ sezoniere aferente acestor

stocuri. Se poate utiliza inclusiv pentru plata altor cheltuieli temporare /

sezoniere.

Caracteristici:

• volumul creditului solicitat şi dobanda aferentă, în cazul clienţilor

care desfăşoară activităţi de comerţ, nu poate depăşi volumul încasărilor

obţinute din vînzările de mărfuri pe o perioadă anterioară de 12 luni;

• durata creditului este de maxim 12 luni, iar scadenţa se stabileşte în

funcţie de termenele de recuperare a acheltuielilor şi de valorificarea

stocurilor, fără a depăşi intervalul de doua sezoane / cicluri de producţie

naturală;

• se acordă numai în baza documentaţiei prezentate din care să

rezulte situaţia stocurilor şi cheltuielilor ce fac obiectul creditării şi cauzele

economice care au determinat formarea stocurilor respective.
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CREDITE PENTRU FINANŢAREA EXPORTURILOR

Destinaţia: se acordă clienţilor din categoria corporate, producători

sau intermediari de produse / prestatori de servicii destinate exportului, în

vederea finanţării ciclului de aprovizionare - producţie – desfacere –

încasare sau a desfăşurării corespunzătoare a activităţii de exploatare pe

perioada de la livrarea produselor şi pînă la încasarea contravalorii lor de la

partenerii externi.

Cracteristicile acestui produs:

• perioada de creditare este de maxim 12 luni,

• modalitatile de încasare a contravalorii produselor

exportate sunt acreditivul documentar sau altă modalitate garantată de

bancă, precum şi incassoul documentar dacă între parteneri există relaţii

tradiţionale de afaceri,

• ordinele de plată sunt însoţite de asigurarea de risc

comercial şi de ţară sau de o societate de factoring internaţională agreată

de bancă,

• cesiunea de acreditiv este emisă în baza reglementărilor

internaţionale care guvernează acreditivele, al cărei beneficiar este

exportatorul care solicită creditul.

CREDITE DE SCONT

Destinaţia acestui produs: se acordă agenţilor economici pentru

finanţarea activiăţtii curente a acestora care sunt posesorii legali ai unor efecte

de comerţ (cambii sau bilete la ordin) si doresc incasarea inainte de scadenta

a sumei inscrise pe acestea.

Definiţie - Scontul: este definit ca operaţiunea prin care, în schimbul

unui efect de comerţ, banca pune la dispoziţia posesorului creanţei valoarea

efectului mai puţin agio (dobînda de scont şi comisionul de gestiune), înainte

de scadenţa efectului respectiv.

Caracteristicile acestui produs:

• este disponibil în lei sau valută,

• se realizează în baza unui contract de scont sau a unui

acord cadru de scont cu valabilitate de pînă la 12 luni.

• plafonul creditului de scont este dat de valoarea nominală a

efectelor de comerţ diminuată cu dobînda de scont şi comisionul de gestiune

(agio),

• scadenţa creditului se stabileşte la data scadenţei înscrisă pe

efctul de comerţ plus durata circuitului bancar.

CREDITE PENTRU FACILITĂŢI DE CONT

Destinaţia acestui tip de credit: creditarea de ansamblu a activităţii

curente (aprovizionare, producţie, desfacere, prestari servicii), acoperirea

decalajului intervenit în fluxul de lichidităţi ca urmare a apariţiei unor situaţii

neprevăzute (întarzieri în încasarea mărfurilor livrate) faţă de planificarea

fluxurilor financiare.

Caracteristici:

- din facilităţi de cont se pot efectua plăţi pentru activităţi care privesc

sau au legătură cu activitatea curentă a împrumutatului şi plăţi pentru

investiţii,

- este disponibil în baza unor contracte de credit distincte sau

acorduri cadru de creditare cu perioada de valabilitate de maxim un an, în

limita unui plafon maxim / client,

- durata creditului este în general, de maxim 30 de zile calendaristice

de la data semnării contractului de credit,

- se acordă clientilor corporate cu standing financiar ridicat şi cu un

serviciu al datoriei bun

- plafonul creditului se stabileşte în funcţie de valoarea totală a

mărfurilor livrate, lucrărilor executate sau serviciilor prestate de client pînă la

data solicitării creditului.
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CREDITE PENTRU DESCOPERIT DE CONT

Destinaţia acestuit tip de credit: este destinat achitării unor obligaţii

stringente (aprovizionare cu materii prime, materiale, combustibili, energie,

impozite, taxe curente şi alte operaţiuni curente). Se acordă clienţilor din

categoria corporate pentru prevenirea lipsei temporare de disponibilităţi din

cont la data decontării unor instrumente de plată de debit emise (cec, cambii,

bilete la ordin).

Caracteristicile acestui produs:

• este disponibil în lei in baza unor contracte de credit distincte sau a

unui acord – cadru de creditare cu o perioada de valabilitate de maxim un an

în limita unui plafon maxim,

• perioada de creditare este de maxim 7 zile calendaristice,

• se acordă în general marilor companii şi firmelor de prestigiu în

mediul de afaceri, al căror flux de lichidităţi este cesionat în favoarea băncii.

CREDITE PENTRU ACHITAREA OBLIGAŢIILOR BUGETARE

Destinaţia produsului: plăţi restante la bugetul consolidat (bugetul

de stat, bugetul asigurărilor sociale, fonduri speciale).

Caracteristicile acestui tip de creditare:

• volumul maxim este suma obligaţiilor restante către

bugetul consolidat, la data analizei, determinate în baza certificatului fiscal

dacă din cash flow rezultă că există capacitate de rambursare a creditului şi

a dobînzilor aferente,

• perioada de creditare: maxim 5 ani fără perioada de graţie,

• trageri: creditul va fi utilizat, pe măsură ce plăţile restante

către bugetul de stat vor fi achitate la scadenţă lunară şi trimestrială, fără să

fie depaşită perioada maximă de creditare şi în funcţie de capacitatea de

rambursare rezultată din cash-flow-ul previzionat,

• condiţii: solicitantul să nu fie în faliment sau în

desfăşurarea procedurii de executare silită.



1

Finanţarea externă. Tipuri de 

credite

Donosă Dan

Samuil Costel

FACTORING

Destinaţia: se acordă agenţilor economici, producătorilor, comercianţilor de

bunuri sau prestatorilor de servicii la care probabiltatea apariţiei unui litgiu legat de

produsele/ servicilor supuse factoringului este redusă.

Definiţia factoringului: un contract încheiat între o parte denumită aderent

(furnizoare de mărfuri sau prestatoare de servicii) şi o societate bancară / instituţie

financiară denumită factor, prin care aceasta din urmă asigură finanţarea,

urmărirea creanţelor şi protecţia riscului de credit, iar aderentul cedează factorului,

cu titlu de vînzare sau de gaj, creanţele născute din vînzarea de bunuri sau

prestarea de servicii pentru terţi.

Factoringul poate fi intern sau extern şi asigură finanţarea pe baza facturilor

provenite din livrări de mărfuri, executări de lucrări şi prestări de servicii la intern /

extern şi permite administrarea creanţelor.

CREDITE PENTRU ACTIVITATEA DE FORFETARE

Destinaţia acestui produs: se acordă clienţilor din categoria corporate, exportatori

români sau străini, pentru tranzacţiile cu importatori români garantate de către

Ministerul de Finanţe.

Operaţiunea de forfetare presupune cumpărarea de către banca (forfetar) a

creanţelor în valută ale exportatorului înainte de ajungerea acestora la scadenţă,

contra unei taxe de forfetare, fără drept de regres împotriva vînzatorului.

Caracteristici:

• este o forma de finanţare pe termen scurt sau mediu (30 zile pînă la 3 ani);

• valoarea creanţelor prezentate la forfetare trebuie să fie peste o limită minimă;

• banca efectuează tranzacţii de forfetare în două momente diferite în funcţie de

stadiul încheierii contractului comercial: precontractual sau postcontractual;

• forfetarea permite exportatorului recuperarea sumelor înainte de scadenţă;

• operaţiunea de forfetare este negociabilă;
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CREDITE AGRICOLE PENTRU ACTIVITATEA CURENTĂ

Destinaţia acestui produs:

• înfiinţarea, întreţinerea şi recoltarea culturilor agricole şi a plantaţiilor,

• achiziţionarea din producţia internă sau creşterea animalelor,

• aprovizionarea, procesarea hranei, asigurarea medicamentelor şi

tratamentelor medicale pentru animale, a cheltuielilor curente pentru

întreţinerea şi funcţionarea adăposturilor, utilajelor şi instalaţiilor aferente,

• asigurarea culturilor şi plantaţiilor împotriva efectelor dăunătoare ale

factorilor de risc natural, precum şi asigurarea împotriva bolilor şi

accidentelor.

Documentaţia necesară pentru accesarea creditelor pe termen scurt, 

garanţii solicitate şi principalele costuri

Garanţii solicitate de bancă:

 • garanţii reale imobilare: privilegiul, ipoteca;

 • garanţii reale mobilare: depozit bancar/ cash colateral, certificate de depozit, tilurile la ordin şi titlurile

nominative, soldul creditelor al conturilor curente/ subconturilor, actiuni;

 • cesiunea de creanţă, echipamentele, instalaţii, planul de afaceri, fondul de comerţ;

 • garanţii personale: scrisori de garanţie bancară, titluri de credit avalizate, garanţii de companie, garanţii

emise de fonduri de garantare (FNGCIMM), fidejusiunea/ cauţiunea, garanţii emise de statul român şi de

autorităţile administraţiei publice locale, asigurare de risc financiar de neplată;

 • garanţii specifice fiecărui tip de finanţare;

 • alte garanţii solicitate de bancă;

Principalele costuri, dobînzi plus comisioane încasate de bănci:

 • dobînda: fixă/varibilă;

 • comisionul pentru întocmirea şi analiza documentaţiei de credit;

 • comisionul de gestiune la acordarea creditelor

 • comisionul de administrare lunar

 • comisionul de neutilizare a creditelor aprobate

 • comisionul de înscriere a avizelor de garanţie în Arhiva electronică de garanţii reale mobilare

 • alte costuri specifice fiecărui tip de finanţare

Documente solicitate de bancă pentru accesarea creditelor pe termen scurt

• cererea de credit, semnată de persoanele autorizate să reprezinte legal societatea;

• documentele care atestă situaţia economico-financiară a societăţii (bilanţ, contul de profit şi pierdere, balanţe

de verificare). Banca va solicita, după caz, raportul auditorilor firmei sau certificarea conform

regulamentelor în vigoare;

• fluxul de lichidităţi (cash flow) şi bugetul de venituri şi cheltuieli aferent perioadei pentru care se solicită

creditul;

• garanţii propuse, inclusiv acte de proprietate a bunurilor;

• acordul de consultare a Centralei Riscurilor Bancare;

• certificatul de atestare fiscală;

• hotărîrea organului competent potrivit actelor constiutive şi legi, cu privire la contractarea creditului;

• orice alte documente necesare, solicitate de bancă;

Avantajele utilizării creditului pe termen scurt:

• flexibiltatea în negocierea dobînzilor;

• continuitate în desfăşurarea activităţii curente;

• fluidizarea plăţilor;

• volumul creditului adaptat necesităţilor de finanţare şi posibilităţilor de rambursare a creditului
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Credite pe termen lung pentru finanţarea investiţiilor

CREDITE PENTRU INVESTITII

Destinaţia creditului pentru investiţii: finanţarea activităţii de investiţii, în completarea surselor proprii

ale clienţilor, pe total activitate de investiţii sau pe obiective (proiecte) de investiţii, pentru:

• realizarea de noi capacităţi de producţie;

• dezvoltarea / menţinerea la parametrii a capacităţii de producţie, a utilajelor, maşinilor, instalaţiilor,

clădirilor existente;

Caracteristicile acestui produs:

• este disponibil în lei sau valută.

- Pentru plata avansului la bunurile cumpărate în leasing, termenul de creditare se încadrează în

valabiltatea contractului de leasing,

• se poate acorda o perioadă de graţie pentru plata ratelor de credit

• aportul propriu al solicitantului constă fie în lichidităţi înregistrate în contul curent, fie în realizarea

efectivă a unei părţi din investiţia respectivă, probat cu documente justifcative, şi trebuie utilizat

înainte de punerea la dispoziţie a creditului sau proporţional cu efectuarea tragerilor.

CREDITE PENTRU PROMOTORI IMOBILIARI

Destinaţia acestui produs:

• demararea construcţiilor de locuinţe (proiectarea, avizarea, autorizarea şi contractarea

execuţiei);

• cumpărarea de terenuri destinate construirii de locuinte;

• primirea în concesiune a terenurilor destinate construcţiei de locuinţe din credite;

• efectuarea lucrărilor de construcţii de locuinţe;

• se acordă pentru finanţarea construirii de locuinţe convenabile şi case de vacanţă de către

persoane juridice specializate şi autorizate denumite promotori imobiliari;

Caracteristicile acestui tip de creditare:

• perioada de creditare este determinată în funcţie de durata de execuţie a obiectivului conform

graficului de realizare, plus o perioadă de cel mult 12 luni necesară vînzarii propriu - zise

către beneficiari, în cazul în care vînzarea locuinţelor se face cu plata integrală din surse

proprii sau împrumuturi de la instituţiile financiare şi de credit;

• aportul propriu al clientului, în general, este minim 15% din valoarea lucrării, fie în lichidităţi

înregistrate în contul curent, fie în realizarea efectivă a unei părţi din investiţia respectivă la

valoarea înregistrată în bilanţ;

• la cererea clienţilor, banca poate suplimenta creditul;

• se poate acorda o perioada de graţie de maxim trei ani;

CREDITE PENTRU ACCESAREA FONDURILOR EUROPENE

Destinaţia: prefinanţarea parţială sau integrală a fondurilor nerambursabile (grantului) aferente

proiectelor de investiţii;

Caracteristici:

• Produsul băncii poate îmbraca şi forma unui împrumut punte ce va păstra termenii şi condiţile

produsului de bază, în general cu următoarele particularităţi:

• suma facilitată va acoperi doar porţiunea eligibilă şi finanţabilă;

• perioada de creditare = perioada de utilzare + perioada de rambursare;

• perioada de utilizare = perioada de implementare a proiectului;

• perioada de rambursare = maxim 10 zile de la data depuneri de către împrumutat a ultimei

cereri de rambursare;

• sursa de rambursare: ajutor public nerambursabil;

•tipul facilităţii: credit la termen, angajant, non-revolving;

•suma facilităţii: maxim 80% din valoarea totală a proiectului exclusiv TVA (TVA-ul poate face

obiectul unei finanţări distincte);

•perioada de creditare maxim 10 ani;
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Finantarea prin leasing

Leasingul este o formă specială de închirere a bunurilor imobilare (sau mobilare), prin care

chiriaşul (utilzatorul) obţine avantajele legate de folosinţa bunului închirat, în timp ce

finanţarea achiziţei acestuia şi amortizarea investiţiei de capital sunt făcute de către

societatea de leasing (locatorul);

Leasingul operaţional oferă atât închirierea bunului, cât şi serviciile de întreţinere şi asigurare

(service-ul echipamentelor închiriate etc.) Costurile întreţinerii şi asigurării se includ în chiria

echipamentelor. Din aceste motive, leasingul operaţional este numit şi leasing de mentenanţă

(întreţinere).

Leasingul financiar este o formă de finanţare a bunului intrat în folosinţa chiriaşului pe toată

durata de viaţă a obiectului închirierii. La expirarea contractului, utilzatorul leasingului

financiar are posibiltatea de a reînoi închirierea (cu o redevenţă semnifcativ mai mică) sau de

a cumpăra bunul (la un preţ rezidual prestabilit la un nivel modic).

Vânzare şi leaseback, prin care o întreprindere vinde unei societăţi de leasing sau altui

investitor (individual ori instituţional) bunuri din proprietatea sa la valoarea lor de piaţă şi, în

acelaşi timp, încheie un contract de închiriere a respectivelor bunuri în condiţiile specifice ale

leasingului financiar.

Produse bancare noncredit

SCRISOAREA DE GARANŢIE BANCARĂ - Se adresează clienţilor persoane

juridice, fiind o modalitate de garantare de către bancă a unei plăţi / prestaţii;

SCRISOAREA DE INTENŢIE - Scrisorile de intenţie sunt eliberate de banca prin care

îşi exprimă, intenţia/disponibiltatea sa de a acorda clientului, în anumite condiţii,

finanţarea sau efectuarea de servicii bancare;

SCRISOAREA DE CONFORT - reprezintă o confirmare a capacităţii de plată a

clientului unei bănci, respectiv certificarea existenţei şi disponibiltăţii fondurilor

necesare perfectării tranzacţiei comerciale sau financiare.

Avantajele oferite de aceste instrumente:

• elimină neîncrederea dintre partenerii de afaceri în cazul în care aceştia sunt la

începutul colaborării sau cînd contractul se derulează;

• îmbunătăţesc imaginea clientului din punct de vedere al performanţei şi standingul

financiar;

•facilitează obţinerea creditului;
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MODELE EUROPENE 

DE 

ANTREPRENORIAT 

SOCIAL

Samuil Costel
Donosă Dan

Titlul proiectului: „MĂSURI ACTIVE PENTRU CREȘTEREA PARTICIPĂRII LA 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL TERȚIAR ANTREPRENORIAL A STUDENȚILOR DIN MEDII 

DEFAVORIZATE Antre_S”

2

În Actul privind Piața Comună, publicat de Comisia Europeană în iulie 

2011, antreprenoriatul social a fost recunoscut ca una din cele 12 

pârghii ce pot stimula creșterea și întări încrederea cetățenilor în piața 

internă a UE. Documentul solicită explicit „încurajarea antre-

prenoriatului social, adică a acelor actori de pe piața comună care au 

ales să urmărească nu doar profitul financiar ca și scop, ci și progresul 

social, la nivelul mediului sau etic.” Antreprenoriatul social este văzut ca 

o sursă reală pentru mai multe locuri de muncă și, mai ales, pentru 

incluziune socială. Parlamentul European aprecia că datorită naturii 

activităților sale, economia socială are un potențial ridicat de a genera 

și a menține locuri de muncă stabile și invita Comisia Europeană să 

promoveze economia socială în noile sale politici și să apere 

„abordarea diferită a antreprenoriatului” din cadrul economiei sociale, al 

cărei motor principal nu este rentabilitatea financiară, ci rentabilitatea 

socială, astfel încât caracteristicile specifice economiei sociale să fie 

luate în considerare în mod adecvat la elaborarea cadrelor juridice.

Antreprenoriatul social – pârghie de dezvoltare

3

Economia socială și antreprenoriatul social au trăsături care diferă mult 

de la ţară la ţară, în funcţie de tipul de activitate, modele culturale, tipul 

de legislaţie în vigoare, cadrul juridic, tradiţiile asociative şi formele 

organizaţionale predominante, dar şi în conformitate cu nevoile care se 

manifestă în fiecare context social şi cu caracteristicile acestor nevoi. 

În Europa există cinci modele principale de antreprenoriat social și 

economie socială:  

① Modelul anglo-saxon 

② Modelul scandinav

③ Modelul european continental

④ Modelul european sudic

⑤ Modelul ţărilor central şi est europene

Modele europene de antreprenoriat social
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Abordarea anglo-saxonă a economiei sociale se bazează pe conceptul 

de organizaţii non- profit. Acest model diferenţiază întreprinderile 

sociale de sectorul privat; pe baza sprijinului voluntar şi a beneficiilor de 

a se concentra asupra zonelor dezavantajate sau asupra grupurilor 

vulnerabile, activitatea implică în mod frecvent dezvoltarea comunităţii 

sub forma resurselor financiare şi umane.  

În Marea Britanie a secolului XIX, caritatea era un principul social, un 

component esenţial al unei societăţi democratice care spera să o 

reglementeze prin stabilirea de obiective sociale şi prin implicarea 

altruistă. Obiectivul guvernării Angliei Victoriene era „de a asigura un 

cadru de reguli şi directive care să permită societăţii să se administreze 

singură în mare măsură”. Drept rezultat, asociaţiile şi activităţile lor 

caritabile nu erau finanţate de guvern, ci se desfăşurau cu un grad 

ridicat de autonomie; în acelaşi timp ele au întărit legăturile 

cooperativelor cu autorităţile responsabile cu legislaţia asupra sărăciei.

Modelul anglo-saxon

5

Modelul scandinav (Suedia, Danemarca, Finlanda şi Norvegia) are 

scopul de a satisface nevoile de servicii sociale ale comunităţii şi de a 

promova solidaritatea socială şi egalitatea între sexe. În acest context, 

cooperativele (ca actori principali ai economiei sociale), operând ca 

reprezentanţe comune ale populaţiei, exercită presiune socială pentru a 

atinge aceste scopuri şi creează reţele de servicii cu agenţiile publice. 

În ţările scandinave, noile organizaţii au reacţionat în moduri diferite 

faţă de asociaţiile tradiţionale. Ele au abandonat abordarea politică şi 

culturală hegemonistă a anilor 70, propunând în schimb „noi forme şi 

soluţii de organizare pentru problemele sociale locale.” Între acestea, 

putem aminti „dezvoltatorii de proiecte” danezi, formaţi din unul sau mai 

mulţi indivizi foarte dedicaţi, precum şi grădiniţele cooperative suedeze. 

În Suedia, în 1994, erau în funcţiune 1768 grădiniţe nemunicipale, care 

aveau în grijă 12% din toţi copiii aflaţi în grădiniţe. Dintre acestea, 1020 

erau cooperative ale părinţilor şi 117 erau cooperative ale muncitorilor.

Modelul scandinav

6

Modelul continental de economie socială se concentrează pe asistenţă 

socială prin furnizare publică. În Germania, Austria, Franţa şi Belgia, 

cooperativele ca dezvoltatori de servicii, recunoscând nevoile şi 

necesităţile sociale, au creat un cadru adecvat pentru satisfacerea 

acestora sub controlul statului. Aceasta a dus la dezvoltarea de 

cooperative şi la transformarea lor în federaţii.  

În Germania şi Austria, iniţiativele au fost denumite „auto-ajutorare” în 

efortul de a reflecta dorinţa de a împuternici oamenii implicaţi. 

Iniţiativele pot fi împărţite în trei sub-sectoare: grupuri semi-neoficiale, 

grupuri de auto-ajutorare (adică grupuri de persoane afectate de 

aceeaşi problemă) şi grupuri care apără cauza unei anumite populaţii 

din afara grupului. Acestea sunt formate pe baze voluntare, munca 

plătită fiind numai complementară.

Modelul continental european
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În Germania au existat aproximativ 70.000 de asemenea 

iniţiative, care au implicat circa 2,65 milioane de persoane. Ele 

au început să înflorească în anii '80, mai ales în domeniul 

îngrijirii sănătăţii şi acţiunii sociale, doar în domeniul îngrijirii 

sănătăţii existând între 5.000-10.000 de asemenea iniţiative. Ele 

sunt ancorate în critica împotriva birocratizării serviciilor din 

sectorul public şi din marile organizaţii caritabile, care includ de 

asemenea şi vechile asociaţii cu care coexistă. În Viena, de 

exemplu, 65.000 de copii se aflau în îngrijire, jumătate în 

sectorul public şi jumătate în asociaţii, care sunt în acelaşi timp 

tradiţionale cât şi produsul noilor iniţiative. 

Cazul Germaniei

8

În Franţa şi Belgia, accentul eforturilor a fost pus pe găsirea de 

noi moduri de a furniza servicii asociative, recunoscând că 

numai lipsa unui motiv cum este profitul nu este de ajuns pentru 

a câştiga respectul utilizatorului. Ca furnizori principali, de lungă 

durată, de servicii, asociaţiile aveau monopoluri virtuale locale. 

Datorită tradiţiei de cooperare dintre guvern şi asociaţii, noi 

grupuri au adoptat acelaşi statut legal, dar cu dedicare reînnoită 

pentru relaţiile asociative.

Franța și Belgia

9

În ţările mediteraneene cu regimuri duale, statutul de 

cooperativă era folosit pentru a propune servicii pe care sectorul 

public nu le putea furniza. În Italia, cooperativele sociale au 

apărut în anii '70 în multe regiuni datorită abilităţii de îndeplini 

funcţii care mai înainte nu erau efectuate, cum este asigurarea 

de locuri de muncă pentru cei excluşi de pe piaţa forţei de 

muncă şi crearea unei game de servicii pentru persoane. 

Acestea s-au dezvoltat rapid. Până în 2004, 7.100 de 

cooperative care implicau circa 267.000 de persoane, dintre care 

circa 223.000 erau salariaţi şi 31.000 erau voluntari, furnizau 

servicii pentru sute de mii de persoane. Astfel, chiar dacă 

economia socială din Italia rămâne mai puţin substanţială decât 

în alte ţări din cauza rolului dominant al statului în sectoare cum 

sunt educaţia şi sănătatea, recenta activitate dinamică a 

cooperativelor bazate pe „solidaritate socială” este semnificativă.

Modelul sud-european - Italia
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În Portugalia, legea cooperativelor pe bază de solidaritate 

socială a fost votată în 1998 şi reuneşte membri „salariaţi”, 

beneficiarii de servicii şi membrii „voluntari”, furnizorii fără salariu 

de bunuri şi servicii. Cooperativele sociale au apărut în Spania în 

aceeaşi perioadă. Legea generală din 1999 face referire la 

cooperativele de servicii sociale care furnizează servicii de 

educaţie, îngrijire a sănătăţii şi inserţie pe piaţa muncii, împlinind 

şi alte nevoi sociale care nu sunt acoperite de piaţă. La nivel 

regional, există cooperative mixte pentru integrarea socială în 

Catalonia, şi cooperative pentru integrare socială în Ţara 

Bascilor şi în regiunea Valencia, unde unele cooperative ale 

muncitorilor care aveau mai ales salariaţi pentru muncă casnică 

s-au transformat în organizaţii mixte de producători şi 

consumatori.

Modelul sud-european – Spania și Portugalia
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Nu există încă un studiu al economiei sociale în ţările central şi est-

europene (TCEE). Cu toate acestea, se conturează câteva 

tendinţe. În primul rând, J. Defourny identifică un număr de 

obstacole care încetinesc dezvoltarea organizaţiilor economiei 

sociale în ţările central şi est- europene:

♥ influenţa „mitului tranziţiei” care, până acum, a indus politici 

foarte dependente de crearea unei pieţe libere, neînţelegând 

valoarea organizaţiilor „alternative” pentru dezvoltarea locală şi 

naţională; 

♥ opoziţia culturală la cooperative şi opinia că ele sunt oarecum 

suspecte din punct de vedere politic. În multe ţări, există o 

percepţia negativă a vechilor cooperative ca organizaţii care au 

legături cu vechiul regim comunist – chiar dacă multe din aceste 

organizaţii erau de fapt create chiar înainte de perioada comunistă;

Țările Europei Centrale și Estice 
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♥ o dependenţă excesivă a întreprinderilor sociale de donatori, 

combinată cu o vedere limitată a rolului pe care organizaţiile 

alternative îl pot juca. În ceea ce priveşte asociaţiile, se pare că 

sunt create multe ONG-uri, dar acestea suferă adesea de două 

slăbiciuni. Prima, ele sunt foarte dependente de agenţiile 

donatoare externe – mai ales de fundaţiile americane – care au 

tendinţa de a le folosi pentru propriile scopuri, limitându-le 

autonomia în mod semnificativ. A doua, cu toate că ONG-urile apar 

uneori ca forţe care sunt în mod sigur asociative, ele sunt adesea o 

expresie mai puţin autentică a societăţii civile şi mai mult un efect 

al strategiilor legate de oportunităţile de finanţare;

♥ lipsa unui cadru legal de reglementare a cooperativelor şi a altor 

organizaţii non- profit;

Țările Europei Centrale și Estice 
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♥ o lipsă generală de încredere în mişcările de solidaritate –

conceptul de solidaritate fiind folosit mai ales pentru a descrie 

relaţia unui individ cu prieteni sau familie – şi o percepţie a 

activităţii economice orientate mai degrabă spre urmărirea 

propriului câştig decât spre o activitate cu beneficii pozitive pentru 

comunitate ca un întreg;

♥ preponderenţa unei culturi politice „parohiale” care induce 

actorilor economiei sociale o tendinţă de a-şi limita orizonturile la 

urmărirea intereselor imediate; 

♥ dificultatea de a mobiliza resursele necesare.

Țările Europei Centrale și Estice 
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Centrul pentru Dezvoltare Locală al OECD a notat că atunci când 

cooperativele se întorc la rădăcinile lor, ele pot juca un rol 

important în regiunile cu pieţe subdezvoltate. Acest lucru este 

valabil pentru Polonia, de exemplu, unde iniţiative interesante de 

cooperative au apărut în diferite domenii, inclusiv credit, construcţii 

de locuinţe şi agricultură. Este valabil şi pentru Estonia, unde 

sectorul cooperatist, care a pornit în anii '90, a devenit acum piatra 

de bază a economiei estoniene, între altele prin crearea Uniunii 

estoniene a asociaţiilor cooperativelor de construcţii de locuinţe. În 

prezent, această asociaţie este formată din 7.500 cooperative de 

construcţii de locuinţe (din totalul de 16.500 de organizaţii non-

profit din întreaga ţară). Mişcarea cooperativelor de construcţii de 

locuinţe din Estonia a progresat remarcabil: 55% din populaţie 

locuieşte acum în case construite de aceste cooperative. 

Polonia și Estonia

15

În primul rând, în unele ţări s-a făcut distincţie între organizaţiile 

care acordă finanţări  şi organizaţiile care furnizează servicii. 

Acestea clasifică fundaţiile ca fiind organizaţii care oferă granturi, 

şi de aceea au creat o nouă formă juridică pentru organizaţiile 

neguvernamentale fără bază asociativă, care sunt fie organizaţii 

care caută ajutoare financiare, fie organizaţii care generează 

venituri. Aceste ONG-uri sunt cel mai adesea organizaţii care 

furnizează servicii, cum ar fi spitalele particulare, institutele şi 

centrele de formare profesională. Denumirea pentru aceste 

organizaţii diferă de la ţară la ţară. În Republica Cehă, de 

exemplu, ele sunt denumite „companii de interes public”.

Republica Cehă 
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În plus faţă de fundaţii, pentru majoritatea celor care funcţionează 

pe termen lung, în mai multe ţări s-a creat o a doua formă de 

organizaţii care oferă finanţare: fondul. În Croaţia, de exemplu, 

fondurile sunt diferenţiate de fundaţii prin aceea că primele trebuie 

să-şi stabilească scopuri pe termen scurt (sub cinci ani). La fel, 

Republica Cehă recunoaşte fondurile care, spre deosebire de 

fundaţii, nu au nevoie de un grant iniţial. În al treilea rând, câteva 

ţări au creat „fundaţii deschise”, care rezultă prin convergenţa unor 

asociaţii şi fundaţii. La fel ca şi fundaţiile clasice, fundaţiile deschise 

îşi dedică resursele unui anumit caz, de obicei de interes public.

Croația
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Membrii fondatori ai fundaţiilor deschise au în general puterea de a 

controla activitatea organizaţiilor lor; în Lituania şi Letonia ei 

formează organul suprem de decizie ale organizaţiilor. În Republica 

Cehă, Ungaria şi Slovacia, noi tipuri de organizaţii non-profit, foarte 

asemănătoare ca formă cu Community Interest Company (CIC) din 

Marea Britanie, au primit recent cadru juridic. În Ungaria, companiile 

de interes public furnizează servicii publice, dar derulează şi activităţi 

economice pentru a strânge fondurile necesare acestor servicii. 

Pentru a obţine statut legal de „interes major pentru comunitate”, ele 

sunt obligate să îndeplinească două condiţii suplimentare: (i) să 

ofere servicii furnizate de obicei de instituţiile publice, şi (ii) să 

publice bilanţul contabil anual precum şi informaţii despre activitatea 

lor. În acest caz, organizaţiile de interes public pot cere asistenţă 

suplimentară de la guvern precum şi rate mai bune de impozitare 

decât cele obţinute de alte organizaţii non-profit.

Fundațiile, formă vie a antreprenoriatului social




