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Dinamica societatilor comerciale in perioada 2013-2015
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Numar de PJ Active
Inregistrari noi societati

comerciale
Radieri societati

comerciale
Societati in insolventa

Martie 2015 753873 16108 20386 2884

Decembrie 2014 747699 56566 76483 20696

Decembrie 2013 719258 60504 80786 29587
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Persoane Juridice Active 2013 -2015 - Top 10 judete
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PJ active Decembrie 2013 174328 36315 33368 29759 24324 24480 23952 23087 21929 19666

PJ Active Decembrie 2014 181861 38779 34688 30740 26457 25104 24826 23574 22968 21132

PJ Active Martie 2015 183339 39459 35020 31023 27214 25452 25117 23739 22968 20817
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Piata IMM-urilor in Romania- dimensionare si evolutie

Infiintari noi persoane juridice in perioada 2013-2015

Bucure
şti

Cluj Ilfov Timiş
Consta

nţa
Dolj Bihor Iaşi Braşov

Prahov
a

Nr. total înmatriculări în perioada
01.01.2013 - 31.12.2013

14189 3636 3007 3064 2592 1914 1987 2052 1829 1920

Nr. total înmatriculări în perioada
01.01.2014 - 31.12.2014

13292 3505 2936 2773 2340 1921 1899 1851 1697 1608

Nr. total înmatriculări în perioada
01.01.2015 - 31.03.2015

5052 974 1211 1230 215 537 1041 1162 459 949
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Nr. total înmatriculări în perioada 01.01.2014 - 31.12.2014 – domenii de activitate

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi
motocicletelor

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice

Construcţii

Transport şi depozitare

Informaţii şi comunicaţii

Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport

Industria prelucrătoare

Hoteluri şi restaurante

Alte activităţi de servicii

Agricultură, silvicultură şi pescuit

Activităţi de spectacole, culturale şi recreative
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Evolutia inmatricularilor de societati comerciale in functie de domeniul de activitate
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Societati intrate in insolventa - Top 10 Judete 2013 - 2015
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Societati in insolventa - dupa domeniul de activitate

Societăţi intrate în insolvenţă în 2013

Societăţi intrate în insolvenţă în 2014

Societăţi intrate în insolvenţă în Ian-Mar 2015



Principalele dificultati cu care se confrunta IMM-urile in Romania

 Scaderea cererii interne, precum si scaderea cererii la export

 Inflaţia si fiscalitatea excesiva

 Birocraţia si coruptia

 Reticenta bancilor de a finanta in lipsa garantiilor de tip imobiliar

 Intarzierile la incasarea contravalorii facturilor de la firmele private, precum si neplata facturilor de 
catre instituţiile statului

 Angajarea, pregatirea şi menţinerea personalului precum si creşterea nivelului cheltuielilor salariale

 Calitatea slaba a infrastructurii

 Concurenţa produselor din import in lipsa unei culturi a consumului de produse locale

 Obţinerea consultanţei şi trainingului necesare firmei

 Cunoaşterea şi adoptarea acquisului comunitar

 Alte dificultati: concurenţa neloiala, costul foarte ridicat al chiriilor spatiilor comerciale, inexistenta
unei sustineri fiscale a societatilor micro



IMM-urile, asa cum sunt definite de Comisia Europeana pot fi clasificate de banci si in alte categorii, ce
pot varia de la banca la banca, scopul abordarii diferentiate fiind o mai buna gestionare a riscului de
credit. Criteriile de impartire pot avea legatura cu cifra de afaceri sau valoarea creditelor.

PRODUSELE DE FINANTARE
CLASIFICATE IN
FUNCTIE DE OBIECTUL LOR

CAPITAL DE LUCRU

FINANTAREA
INVESTITIILOR

Forme de finantare pentru IMM-uri



Forme de finantare pentru IMM-uri

CAPITAL DE LUCRU  

 Linia de credit

 Scontare

 Scrisoarea de garantie bancara (SGB)

• pentru participare la licitatie
• de buna executie
• de restituire a avansului
• pentru asigurarea platii drepturilor de import (import temporar sau tranzit vamal)
• pentru plata unor taxe datorate bugetelor de stat, etc.

 Acreditivul standby

 Acreditivul documentar de import

 Plafonul global de finantare (Credit umbrela)

• Plafonul multi-facilitati
• Plafonul multi-devize
• Plafonul multi-imprumutat
• Orice combinatie de plafon definita la punctele anterioare – de exemplu: plafon 

multi-facilitati si multi-devize; plafon multi-imprumutat, multi-facilitati, multi-
devize, etc.

 Credit pe termen scurt in rate



Forme de finantare pentru IMM-uri

FINANTAREA INVESTITIILOR

• Aceste finantari se acorda in completarea surselor proprii ale companiei pentru finantarea 
diverselor proiecte de investitii pe termen mediu sau lung, in functie de, complexitatea si 
tipul investitiei, capacitatea de rambursare. 

• Se poate acorda o perioada de gratie care nu depaseste  12 luni, de regula. Valoarea 
finantarii este indicat sa nu depaseasca 70% -80% din valoarea (fara TVA) a investitiei, in 
timp ce graficul de rambursare se stabileste in stricta corelatie cu realizarea si atingerea 
capacitatilor de productie proiectate si fluxurile de numerar generate de afacere. 

• Exista institutii financiare care pot acorda credit separat pentru finantarea TVA-ului si care 
se ramburseaza la recuperarea acestuia



Forme de finantare pentru IMM-uri

CUM ANALIZAM UN DOSAR DE FINANTARE

• Reputatie actionari, companie, companii din grup incluzand comportamente de plata fata 
de banci, leasing, furnizori, stat, angajati

• Situatiile financiare ale companiei si grupului

• Garantiile



Abordarea bancii in analiza unui dosar de credit

Principalii indicatori analizati

 Evolutia Cifrei de afaceri 
 Analiza costurilor cu bunurile/serviciile vandute si a altor cheltuieli semnificative
 Evolutia marjelor de profit 
 Capacitatea de rambursare  
Gradul de indatorare
 Capitalurile proprii
 Analiza Capitalului de lucru si a lichiditatii

Evaluarea bonitatii clientilor IMM

 Eligibilitatea solicitantului de credit 
Destinatia creditului
 Factorii ce contribuie la succesul prezent al afacerii sau afacerilor analizate
 Capacitatea de rambursare
 Riscurile la care atat compania, cat si banca se expun
 Raranţiile propuse de către solicitant
 Eligibilitatea debitorilor cedati/garantilor 
 Proiectia fluxului de numerar (cash- flow)



Abordarea bancii in analiza unui dosar de credit

Planul de Afaceri – credite de investitii

 Descrierea afacerii

 Situatia economico-financiara a firmei

 Experienta si pregatirea profesionala a asociatilor/ managerilor

 Justificarea sumelor necesare pentru investitii

 Detalierea contributiei proprii

 Ce venituri suplimentare va aduce investitia noua

 Ce cheltuieli suplimentare implica investita noua

 Descrierea pietei tinta: clienti potentiali, marimea cererii, concurenta directa

 Descrierea detaliata a proiectului de investitii, resurse suplimentare necesare
pentru a  pune investitia in practica



Garanti Bank este o banca universala cu o gama completa de produse si servicii calitative si inovatoare
pentru toate segmentele de clienti. Prezenta in Romania din 1998, Garanti Bank este detinuta de catre
Turkiye Garanti Bankasi (TGB), cea de a doua banca privata ca marime din Turcia.

Banca a dezvoltat un portofoliu solid de clienți și și-a extins prezența naționala prin sucursale și canale
alternative, ajungand la o retea extinsa de 84 de agenții și peste 300 de bancomate inteligente, care pot
fi folosite de oricine, nu doar de clienții bancii, pentru tranzactii cu sau fara card.

Garanti Leasing este brandul sub care functioneaza compania Motoractive IFN SA, parte din grupul
financiar-bancar Garanti. Cu o traditie de peste 12 ani pe piata de leasing din Romania, compania
completeaza gama de produse si servicii a grupului cu o oferta specifica activitatii de leasing.

Garanti Credite de Consum este brandul sub care functionează compania Ralfi IFN SA, parte din
grupul financiar bancar Garanti. Una dintre primele companii de pe piata creditelor de consum, cu o
traditie de 13 ani pe această piata, Garanti Credite de Consum completează gama de produse şi
servicii a grupului cu o oferta adaptata specificului fiecărui partener in parte.

Grupul Garanti - abordare de piata si evolutie



 Venituri: Grupul Garanti Romania, unul dintre cele mai dinamice și inovatoare grupuri financiare de pe piața
locala, a inregistrat venituri de 631,5 milioane lei in 2014, in creștere cu 18,8% fata de anul anterior. Profitul net
consolidat al Grupului a ajuns la 34,4 milioane lei, la sfarșitul anului 2014, in timp ce activele totale s-au ridicat la
9 miliarde lei, in creștere cu 5% fata de perioada similara a anului trecut. Mai mult, anul trecut, banca a emis
obligațiuni corporative de 300 de milioane lei, pe Bursa de Valori București, cu o maturitate de cinci ani.

 Evolutie: Garanti Bank a inregistrat în 2014 o creștere de 26,3% a veniturilor, fața de 2013, ajungand la 539,2
milioane lei. In același timp, profitul net al bancii a ajuns la 9,4 milioane lei, dupa ce a absorbit impactul
cerințelor prudentiale asociate cu sistemul bancar în 2014, ramanand in continuare profitabila.

 Retea de Agentii & ATM: In 2014, Garanti Bank a deschis șase agenții noi - patru in București, una in Cluj-
Napoca și una in Timișoara - și a extins reteaua de ATM-uri inteligente, avand in prezent peste 300 de unitati
Bancosmart in toata țara. In prezent are un numar total de 84 de agentii.

 Venituri IFN: La randul lor, instituțiile financiare nebancare ale Grupului au inregistrat profit net anul trecut:
Garanti Credite de Consum - 13,9 milioane lei și Garanti Leasing - 11,1 milioane lei.

 Credite & Depozite: Pe parcursul anului 2014, volumul total de credite al Garanti Bank a ajuns la 5,83 miliarde
lei, inregistrand o creștere de 19,8% de la an la an. Segmentul IMM-urilor a crescut cu 17,1% comparativ cu anul
precedent, in timp ce segmentul corporate a avansat cu 7,8% in aceeași perioada. La randul sau, segmentul de
retail a urcat cu 31,4%, o contribuție avand și fuziunea cu Garanti Credite Ipotecare. Depozitele clienților au
inregistrat o creștere de 66%.

 Date financiare TGB: Grupul Garanti Romania este deținut de Turkiye Garanti Bankasi AS (TGB), a doua cea mai
mare banca privata din Turcia. In 2014, TGB a inregistrat un venit net neconsolidat de 3,2 miliarde lire turcești
(5,15 miliarde lei). Activele totale ale TGB au ajuns la 218,9 miliarde lire turcești (352,02 miliarde lei), in timp ce
contributia la economie s-a reflectat printr-un portofoliu de credite (cash și non-cash) in valoare de 170,8
miliarde lire turcesti (274,64 miliarde lei). TGB deservește peste 10 de milioane de clienți în zonele corporate,
comercial, intreprinderi mici și mijlocii, precum și retail, carora le ofera servicii financiare integrate.

Grupul Garanti - abordare de piata si evolutie



Premii

2009 2010 2011 2012

“Evolutie excelenta”, eFINANCE

“Cel mai vandut card de credit” NO CASH

“Cele mai inovative solutii financiare 
pentru IMMuri”, Piata Financiara

“Cel mai complex serviciu 
de internet banking”, eFINANCE

“Cea mai dinamica banca” , finmedia

“Cea mai activa banca pe 
piata cardurilor” , finmedia

“Cel mai bun imprumut imobiliar”, CAPITAL

“Cel mai bun serviciu 
de internet banking”, Global Finance 

“Cel mai bun serviciu 
de internet banking”, Global Finance

“Cea mai buna solutie e-payment “, eFINANCE

“Cel mai bun sistem de 
plata a facturilor “, Global Finance

“Cel mai bun produs
al anului dedicat medicilor “, CMR 

“Cea mai buna banca”, 
finmedia

“Cea mai buna   
strategie bancara”, 
Business Arena

“Cea mai buna   
banca de retail”, 
Piata Financiara

“Cea mai inovativa banca 
Linia de credit POS” , Piata Financiara

“Cea mai mare rata de crestere 
a numarului de utilizatori online“, eFINANCE

“Cel mai bun card de salariu
cu overdraft“ , CAPITAL 

“Cel mai bun produs pentru
profesiuni liberale“ , Piata Financiara  

“Cel mai bun produs
pentru agricultura”, RGIC

IMM

IMM

IMM

IMM

IMM


