
Știm că nu este ușor să te dezvolţi pe cont propriu, de aceea am pregătit pentru tine 
produse de finanţare dedicate care să te ajute să-ţi crești propria afacere.

Profesiunilor Liberale: avocaţi, medici, biochimiști, 
farmaciști, experţi contabili sau contabili autorizaţi, 
arhitecţi, auditori financiari, evaluatori, experţi tehnici, 
practicieni în reorganizare și lichidare, dentiști, 
psihologi, medici veterinari, consultanţi fiscali, geodezi, 
mediatori, tehnicieni dentari s.a., înscriși în Ordinele 
Profesionale specifice, care îndeplinesc cumulativ 
următoarele condiţii:

obţin venituri din activităţi independente, conform legislaţiei în vigoare, iar venitul brut anual nu depășește 50 milioane
euro/activele totale anuale nu depășesc 43 milioane euro

activează în domeniile considerate eligibile în cadrul schemei transparente de ajutor de minimis și-au îndeplinit 
obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor și a contribuţiilor de asigurări sociale către bugetul de stat consolidat

sunt înregistrate și își desfășoară activitatea în România, în conformitate cu legislaţia din România

au activitate de cel puţin 6 luni

deţin documente referitoare la veniturile realizate depuse la autorităţile fiscale, conform termenelor de depunere 
practicate

nu se află în procedura de concordat preventiv sau insolvenţă conform Legii  85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei

nu primesc asistenţă în cadrul oricărui alt instrument financiar lansat de Uniunea Europeană pentru proiectele și
cheltuielile finanţate prin Programul „Iniţiativa pentru IMM”

nu sunt subiect al unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis

GARANŢII GRATUITE LA 
DISPOZIŢIA PROFESIUNILOR 
LIBERALE PRIN PROGRAMUL 
“INIŢIATIVA PENTRU IMM”

PROGRAMUL OPERAŢIONAL 
INIŢIATIVA PENTRU IMM-URI

OAMENII CU VIZIUNE MERITĂ TOATĂ SUSȚINEREA



Notă:

CE PRODUSE SUNT DISPONIBILE

Dobânzi și comisioane reduse faţă 
de nivelul standard

Comision de garantare 0 pentru client Procesul rapid de obţinere a garanţiei

Perioadă extinsă de creditare: 
maxim 120 de luni

Principalul avantaj al Programului îl reprezintă 
participarea Fondului European de Investiţii (FEI) în 
structura de garantare a creditelor, în proporţie  de 60% 
din valoarea fiecărui credit. 

AVANTAJELE PROGRAMULUI 
“INIŢIATIVA PENTRU IMM”

Suntem mereu la dispoziția ta:
MyBRD Contact
0800.803.803, număr TelVerde gratuit în rețeaua Telekom
021.302.61.61, număr apelabil din orice rețea de telefonie
*BANCA (*22622), număr apelabil din orice rețea de telefonie

Internet
www.brd.ro

În agențiile BRD

Finanţare

Expert dedicat 100% din valoarea proiectului 
finanţat (exclusiv TVA), fără a depăși 
100.000 EUR, echivalent în LEI

Scop

Achiziţia de bunuri mobile noi: mijloace de transport (autoturism), 
echipamente/dotări materiale necesare desfășurării activităţii 
economice/profesionale)

Imoexpert Maxim 85% din valoarea proiectu-
lui finanţat (exclusiv TVA) 

Achiziţia de imobile destinate desfășurării activităţii profesionale, 
pentru proiecte noi sau dezvoltarea activităţii profesionale existente

Finalizarea /modernizarea/ enovarea/extinderea imobilelor/ 
asigurarea utilităţilor necesare funcţionării activităţii economice.  

Construcţia de imobile destinate desfășurării activităţii profesionale.

Produs

Pentru ambele produse se va respecta regula de cumul privind ajutoarele de minimis (maximum 200.000 euro, echivalent în RON, 
respectiv 100.000 euro în cazul întreprinderilor care desfășoară activitate în domeniul transportului rutier, pe o perioadă de 3 ani fiscali 
consecutivi)

Finanţările beneficiază de sprijinul Uniunii Europene prin Programul Operaţional Iniţiativa pentru IMM, finanţat de Uniunea Europeană 
prin FEDR şi HORIZON 2020 şi de către Fondul European de Investiţii şi Banca Europeană de Investiţii.

Alte avantaje ale Programului:
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