
ANEXA 1 

CN5P Finantator 
Nr Nr 

CONVENTIA CADRU DE PLATA 
incheiata COMISIA NATIONALA DE 5TRATEGIE SI PROGNOZA ~i Finantator 

Intre 

COMI51A NATIONALA DE 5TRATEGIE 51 PROGNOZA, cu ul in 
1, cod identificare 15599677 tel. 021.317.00.48, I fax prin 

Ion Ghizdeanu, Pre~edinte ~i prin n In calitate de Director, Tn calitate de nt al platilor 
de doba pentru acordat, m ~i pentru privind comisionul analiza, 

mita Tn continuare "CNSP" 

..................................................................... 1 cu in ............................ , telefon/fax 


................................... ) numar ordine in .................................... , Unic de 

Inregistrare ............................ , atribut RO, numar inmatriculare in Iinstitutiilor de Credit 

........................................... ) i sub nr ...................... in de cu 

caracter personal, operator de cu caracter personal ..................................... , 

............................................... , in calitate de si prin ...................................................... , in 


Tn continuare "Fin 

a intervenit CONVENTIE 

pARTILE AU CONVENIT URMATOARELE 

ARTICOlUL I DEFINITII 

utilizate Tn prezenta conventie au Tn Hotan3rea Guvernului nr. 

741/2018 de aprobare a Normelor de re a Ordonantei rCTol"lf''O> a Guvernului nr. 50/2018 
privind implementarea Programului guvernamental "I r(',.'r ... .,-r TN TIN , la care se 
U 

a} institutie publica, cu personalitate ridica, in subordinea Secretariatului General al 

~i in Ordona Guvernului nr, 22 / 2007, 
~i prin Ordonanta a Guvernului nr. 28/2018 aprobata cu 

ri ~i completari prin nr.226/2018. 

toate sumele din conform art. 8 neatul (2) din OUG 
50/2018 privind implementarea Programului ) NVESTE;iTE TN TIN 
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c) 

'r beneficiarilor Programului, care au indeplinit contractului 

aferente 

catre CNSP ~i 

credit, 

Aceasta su dobanda ~i a 

ce a fi virate utilizate din 

beneficiarul'r 2.sumarul ui de care ne cheltuielile 

mului din credit, conform modelului din Anexa D la prezenta co 

cont aferent creditului sau electronic centra cu evidentierea 

Creditul se poate suma de maxim 40.000 LEI cu posibilitatea suplimentarii cu 
se angajeaza sau este pe perioada 

d) rea forma 

cu termenii ~i conditiile 

prin intermediul rul este anu ntatorul a 
decis sa ~i platibil cu toate sumele aferente. Tn~tii nel'ndeplinire a 

obligatiilor contractuale este trimisa ~i fondurilor garantare care a(au) garantat obligatiile 
Beneficiarului asumate prin Contractu I de credit, si CNSP. 

creditului nu 

bila, su 

comisioane de analiza a creditelor se 
in executoriu emis 

credit. cazul 

creditului ~i 

~i Prognoza, 

Agentia 

acea situatie in care 

h) 

f) 

prin prezenta 
vreunul din termenii, 

~i nu 0 remediaza Tn termen 30 zile de la data-primirii rii acesteia 
sau obligatiile 

situatie Tn 

din partea CNSP. 

g) Solicitant - potential finantator eligibil care solicita Tn Program. 

zi lucratoare bancara din Romania. 

ARTICOlUlll OBIECTUl 

(1) 
referitor la Programul )nveste in 

nr.741/2018. Programul are ca 

Obiectul prezentei punerea in catre finantator a OUG 
si a normelor metodologice aplicare aprobate prin 

facilitarea accesului la fina rei 

a) pentru tinerii cu varsta cupri 

Muncii 

40.000 

sau este angajat pe 

16 ani ~i 26 de ani, care sunt cupri Tn sistemul de 
Nationale, ~i du 

invata nt 
sau care efectueaza cursuri autorizate de Ministerul Ed 
caz, Ministerul Sociale. Cuantumul maxim al lui pe 

implementare a programului este mentarii cu pana la 20.000 

in care beneficiarul se a creditului. 
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b) intre 26 ~i 55 sistemul de 
Tnvatamant sau cursuri de reconversie u specializare profesion de 
Ministerul ~i dupa caz, de Ministerul Muncii ~i Sociale. Cuantumul 
maxim al creditului de ui este de 35.000 lei cu posi 

20.000 lei in se a sau este a pe 
lui. 

(2) 	 Grice modificare a cuantumului creditului la alin. (1) re de Guvern, 
Monitorul I al Roma va determina rea a lui! 

Tn 	 a -15-a zi lucratoare la data prealabile a Finantatorul notificare care va deveni 
a fara a fi necesara unui act acest sens. 

acordarea, area ~i urea rambursarii usiv respectarea 

acordare a creditului ~i fina rea cheltuielilor de 
Finantator tinand cont Ie interne in vigoare Ie Ie ~i 

Conventie. 

(4) Conditiile de a creditului: 

a) pentru tinerii cu varsta cu i'ntre 16 ani ~i 26 de ani, care sunt cuprin~i in 
de mant sau care cursuri specializare, autorizate de 

Nationale, ~i d Ministerul Muncii ~i Justitiei Sociale: 

b) derogare prevederile art 3, alin 1-2 din aUG 50/2018 privind 
Tntre 26 ~i 55 dadl acestea sunt cuprinse Tn 

cursuri reconversie ;;ifsau izare 
poate accesa un credit de la 35.000 de lei; 

c) Tn 	cazul nelor la lit a) ~i b) se va impune prezenta unui codebitor in situatia 
care na nu este a 

Tn cazul exercitiu pentru creditului este 
necesar 

Se cheltuieli beneficiarul inclusiv ale fa acestuia 
urmatoarele: 

special 

iza 

cursurilor re profesionala; 


taxe de studii, usiv master, MBA; 

f) plata ~i a utilitatilor; 
g} plata locuri cazare Tn 
h) 0 parte din constructia sau achizitia unei 
i) rea sau renovarea unei locui 

j) costul medica lor dentare ~i al interventiilor rgicale; 
k) rea latoare, softuri de 
I) abonamente sau bllete cinema, 
m) costul c'3rtilor sau al studlilor de itate; 
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n) articole sportive; 
0) taxa de participare la ma 
p) cheltuielile tra ~i concursuri 

(5) 	Imprumutul se va aco cu una sau mai in functie de facturile 

prezentate la proforma. 
(6) 	Creditul se acord5 

(7) Beneficiarul 	 cu obligatia 

finantatorului de 
5 ani, incepa 

(8) Destinatia 	creditului este acestora privind educatia, 
sanatatea, 

ARTICOLULIII DREPTURI SI OBlIGATIi ALE PARTILOR 

Sectiunea 3.01 
Drepturile ~i obligatiile CNSP 

CNSP se obliga: 

(1) 	Sa vireze Finantatorului in baza docu reprezentand 

subventia de dobanda si comisioanele m 15 zile de la data primirii 

acestora. 

CNSP se obliga sa plateasca sumele ca late na la declararii 

de dltre Finantator a exigibilitatii finantarii. 

(2) 	 informeze prompt Finantatorul asupra oridirei schim 
reglementarile legate de acesta, care ar 

credit bancar. 

(3) 	 declan~eze procedurile de executare silita a 

reprezentand dobanda subventionata si comisionul 

(4) 	 anunte Finantatorul asupra deciziei de stopare a platii 

analiza a creditului sau a declan~arii procedurilor de 
pentru beneficiarii care nu-si indeplinesc conditiile din 

ntatorului documente ~i informatii cu privire !a stadiul 

prin prezenta CONVENTIE. 


Potrivit prevederilor artl. alin 3-4 din OUG 50/2018 

precum ~i cheltuielile privind comisioanele de analiza ~i de 


prin bugetul Comisiei Nationale 

cadrul 
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Sectiunea 3.02 
Drepturile ~i Finantatorului 

Finantatorul are 
(1) 	Sa semneze 0 conventie cu Fondul al de rantare a itelor pentru Intreprinderile Mici ~i 

Mijlocii - SA IFN. si cu Fondul Roman Contragarantare privi garantarea. 

(2) 	 anal sa aprobe, sa puna la creditul, sa monitorizeze ~i urmareasca 
rambursa rea creditelor in cu cadrul de 

reglementare al mului Investeste in cu normele sl interne in ale 

acestuia ~i cu Ie prezentei CONVENTI!. 

verifice catre ntial a conditiilor eligibilitate in OUG 
50/2018 si normele metodologice de aplicare aprobate prin HG nr. 741/2018. 

(4) 	 verifice rea de catre rul potential a util rii creditului pentru Ie 
eligibile conform OUG 50/2018 si HG nr. 

(5) 	 trimita la termen la data 

Finantator, fotocopii Hotararilor de 

(6) 	 transmita la prima subventie de doba ~i comision de analiza 
re beneficiar al mului, 0 copie a contractului de credit. 

(7) transmita lunar CNSP pana la 	 lunii, pentru luna 
pentru 	virarea Tn contul Finantatorului a ~i a 

situatia cu programului, care au indeplinit 

aferente 
~j soldul sumelor 

de dobanda ~i 

din credit. 

(8) 
i 

prezinte, la cererea 

nformatie/docu ment 
in termen 

nt(a) pentru 
10 zile 
m. 

la data rii solicitarii, orice a 

(9) In~tiinteze in Tn termen de 10 la transmiterii Beneficiar a 

de catre Finantator in conformitate cu termenii ~i conditiile de credit prin care 
Beneficiarul este a Finantatorul a declare creditul ~i platibil cu toate 
su aferente. 

CONVENTIE nu dreptul Finantatorului a participa Tn me similare. 

ARTICOLUL IV MANAGEMENTUL CREDITULUI 

4.01 
subventiei 

1) Pentru a 2018 suma de la 

iza si gestiune a stat pentru "INVESTESTE IN TIN este in valoare de 
5000 mit 

2) Pentru anii urmatori, valoarea acestora se va include in CNSP 
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Sectiunea 4.02 
~i conditii de a Fondului 

(1) CNSP vireaza lunar Finantatorului din contul u deschis la Municipiului Bucure?ti, in 
Contul la Finantator, va subventiei dobanda calculata la soldul creditului?i a 
comisionului de r. 

(2) Finantatorul transmite catre CNSP documentele enumerate la punctul (3) pentru virarea 
Tn 	 contul sau a su de doba ~i a comisionului de lunar toata rularii 

acordate 

(3) CNSP va uti sumelor din Contul de tranzit Finantator, NUMAI in 
documentelor pentru virarea Tn contul Finantatorului a subventiei dobanda?i comisionului 
analiza, si anume: 

lunara a neficiarilor Programului, care au contractului credit, 
care include beneficiarilor, su subventiei de dobanda ~i comisionului de 
analiza ce u a fi virate de catre CNSP ~i soldu din 

marul Contractului rul Programului din 
credit, actualizat lunar In funqie de conventie; 

3. extrasullunar cont aferent creditului sau electronic centralizator cu fiecarui 
r. 

(4) Suma din Contul tranzit, alin. (2) va primi Acordul de utilizare al CNSP scris Tn 
termen maxim 15 zile la data la care rea i a fost la in 
conditiile Tntocmirii corecte ~i complete a cererilor ~i a documentelor aferente. 

(5) 	 al CNSP la Finantator se va cu: 

lunara a subventiei dobanda ~i comisionului iza calcul la 
lui solicitate fiecare beneficiar; 

Valoarea de ~i a ului analiza Ba ~i care 
urmeaza a fi ram CNSP la decem a fiecarui an in care se deruleaza 
programul. 

~i se va cu: 
subventiei de doban ~i comisionului de util Banca 

Acordul de uti re al CNSP 
de ~i a comisionului analiza neutilizata Banca ~i 

CNSP la a an in care se deru Programul, in 
contul CNSP deschis la Trezoreria Municipiului Bu 

(6) Subcontul de dobanda este un 	 care se crediteaza cu: 

nzile cuvenite sumelor in tranzit ~i I de 
~i se debiteaza cu: 

virarea lunara, pa la lunii u soldul acestui Su se vi 
contul CNSP deschis la Trezoreria Municipiu 

(7) Subcontul de penalitati este un su al Contului tranzit, in LEI, care se crediteaza cu: 

sumele de ~i ului restituite 
Beneficiari, ca urmare a neTndeplinirii obligatiilor contractuale, 
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reprezentand su ~i comisionul anal 
Beneficiari; 

Finantator 

~i se debiteaza lunar la de 10 ale lunii re, cu: 
- sumele soldul acestui subcont, sume ce se vor vira in cantul CNSP la 

Trezoreria Municipiului 
(8) Finantatorul va plati sumele existente tranzit ~i Subcontul 
incepand cu data la care au creditate aceste canturi. datorata de Banca pentru 
existent Tn Contul tranzit ~i pentru Subcontul itati este dobanda oferita de Finantator 
persoanelor ju ibilitatile la vedere in conturile curente, conform ncii, 
anexa la Conventie. 

la lunar de catre Finantator 
~i se va bonifica in termen la sfar~itul lunii In 

ui dobanda se va vira lunar, la data de 10 la 
CNSP Tn la Trezoreria M ui 

ARTICOLUl V 	 PROCEDURI DE FINANTARE 

Sectiunea 5.01 
Aprobarea 
Fi na ntatoru I v

~i a 

a 
ui 

Fi
analiza, In 

nantatorului si 

cerute 

cu normele proprii de 

ul ~i CNSP 
primirii Cererii de 

cum urmeaza: 
a creditului 

a 
Cl) 

aprobat -
atat solicitantului, 

va emite ~i va tri aprobare 

I nu a fost aprobat Finant
icitantului cat ~i 

atorul va emite ~i va trimite rea (Anexa 

Sectiunea 5.02 
Virarea dobanzii subventionate 

CNSP va vira lunar dobanda ~i comisionul a subventionat conform termeni si conditiilor 
Conventii situatiilor catre Finantator. 

Costuri 

(1) Nivelul nzii calculate de catre la soldul creditelor in Program este 
ROBOR 	 3M + marja de maximum dobanda ce va fi virata de CNSP pe baza 

justificative. 
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(2) Nivelul comisionului perceput catre Finantator este maximum 0, aplicat la 

va finantarii si va fi virat lunar de CNSP na cu dobanda la alin. (i), 
pe mentelor j 

(3) Ite costuri suportate de Ben r sunt cele prin Contractul de credit 

normelor a ale aUG aprobate HG nr. 741/2018. 

Sectiunea 5.05 

Finantatorului a ~i derula I )NVESTESTE IN TIN 

de catre CNSP In situatia in care Finantatorul nu I toate acestei 

CONVENT" in termen de 5 lucratoare la primirea situatiei inire a 

contractua Daca CNSP va notifica Finantatorul in termen de 5 zlle 
la a unei situatii 

ARTICOLUL VI 
DOBANDA ~I COMISION DE ANALIZA SUBVENTIONATE DE RESTITUIT 

Sectiunea 6.01 
In~tiintarea de neindeplinire a obligatiilor contractuale Beneficiar 

Finantatorul va In~tiinta In scris Beneficiarul unei situatii de nelndeplinire a 

lor contractu asumate catre Ben prin credit ~i va 0 

conformitate cu ul din Anexa E in termen maxim 5 zile de la mo constatarii. 

Sectiunea 6.02 
Dreptul de a declara situatia de neindeplinire a obligatiilor contractuale ditre Beneficiar 

sunt de acord pe perioada de valabilitate a acestei I, doar Finantatorul are 

situatia neindeplinire a obligatiilor contractuale Tn raporturile cu Be 

Sectiunea 
Dreptul a declara situatia neindeplinire a conditiilor de de ditre 

e sunt de pe perioada valabilitate a acestei CONVENTII, CNSP ~i Finantatorul au 
I sa declare de neindeplinire a conditiilor el litate de catre r. 

6.04 
Dedan~area de catre a procedurilor de recuperare a dobanzii ~i a comisionului de analiza 
subventionate 

Daca este declarat In de nelndeplinire a obligatillor contractuale din Contractul 
credit r sau dad urma controalelor sau la sesizarea nelor de litate ale 

statu lu i, se constata beneficiarii au rati i cu rea litatea 
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a ne credit ~i su ui analiza la 


ra in conformitate cu 0 50/2018 si HG nr. 


ARTICOLUL VII 
REPREZENTARI SI GARANTII 

parti decl 	 raport cu 

~i 
CONVENTI!. 

ARTICOLUL VIII 
NOTIFICAREA DE NERESPECTARE A OBLIGATIILOR ASUMATE DE FINANTATOR 

(1) 	 CNSP va 0 notificare Tn care Finantatorul nu executa obligatiile In 

CONVENTiE. Notificarea se va aduce la cuno~tinta Finantatorului in scris, Tn termen 5 
la constatarii obligatiei. 

IX 

LlTIGIi 

(1) rtile vor depune toate eforturile ntru a relOlva 	 prin tratative di orice 

sau disputa care se ivi Tntre ele Tn in legatura cu inirea 

CONVENTIEI. 

(2) 	 de la Tnceperea acestor tratative partile nu relOlve o 
ca 

ARTICOLUL X 
DISPOZITII FINALE 

Sectiunea 10.01 
Intrarea in a CONVENTIEI ~i CONVENTIEI 
Incetarea CONVENTIEI 

(1) 	 Tn vigoare la catre am ~i este valabila, pentru 

toate credit bancar aprobate la data denuntarii uni sau pana la 

Tndeplinirii tuturor obligatiilor Beneficiarilor asumate prin Contractele 

(2) 	 Prezenta CONVENTIE Inceteaza prin urmare a neindeplinirii oricare din pa a 

obligatiilor contractuale. 

(3) 	 Partea care i rezilierea sau denu Un! 15 a CONVENTIEI va celeilalte parti 

incetarea EI cu eel putin 30 zile Inainte de data la care rea urmeaza 
produca OTo,rTOI 
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Tncetarea COI'NENTIEI nu inlatura par~ii care a cauzat 7ncetarea ~i nu inlatura 

drepturile ~i Contractelor credit bancar in la data 

10.02 
aplicabila 

CONVENTIE este supusa legisla~iei romane vigoare. 

Limba care guverneaza CONVEI\JTIE este limba romana. 

10.04 
Notifidiri 

(1) notifid=irile ~i din cadrul vor fi scris ~i adresate 

CNSP 

Tn 
CNSP 

presedintelui CNSP 

str. 

Fax 

Tn 

n: 
Fax: 

I Finan~atorului : conform anexei privi 

atat in transmiterii, momentul primirii. 

prin po~ta, sau e-mail. 

(3) In care notifica ndenta va fi tra prin po~ta, se va prin scrisoare 

primire ~i se considera primita de destinatar la mentionata de 

confirmare. 

se transmite prin fax, se ma zi 

(5) N faxl e-mailla care notificarea/corespo se va trans mite in mod bil sunt: 

Finantator: 

Fax: ................................. . 
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CNSP: 

Fax: 021.310.02.06 


(6) 	 mbarea adresei, a numarului sau a ului nu este opozabila celeilalte parti decat 

a fost notificata cu cel putin 5 zile I inte. 

Sec!iunea 10.05 

circumstante neprevazute modifica substantial ~i scopul prezentei CONVENTII, partile 
pot renegocia CONVENTIA ~i pot conveni acesteia prin incheierea de Acte Aditionale. 

Orice modificare a CONVENTIEI poate fi numai cu acordul partilor. 

10.06 
Confidentialitatea 
(I) 	0 contractanta nu are dreptul, acordul scris al 

(a} a cunoscuta CONVENTIA sau orice a acesteia unei parti, 
persoanelor implicate Tn usiva 

informatiile ~i sau la care are acces perioada de 

a CONVENTIEI, alt scop contractua Ie. 

informatii fata de persoa CONVENTI EI se va face 
se va extinde numai asupra informatlilor necesare indeplinirii 

cu CONVENTIE ~i cu informatia Partea care 0 

ca fiind confidentiala, partea care 0 pri 

(a) 	 se foloseasca de informatiile confidentiale numai pentru indeplini obligatiile 
conform prezentei CONVENTII; 

(b) 	 se reproduca informatiile confidentiale numai in nirii obligatiilor 

conform prezentei CONVENT/!; 

Nu sunt confidentiale informatiile care: 

(a) 	 sunt publ 

(b) sunt dezvaluite ca urmare unor dispozitii sau ne 

a 
cu valoarea prejudiciului cauzat. 

Sectiunea 10.07 

o autoritate competenta, contracta nte de 

indeplinirea asumate prin prezenta CONVENTIE, Tn care aceasta 
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(2) 	 Indeplinirea CONVENTIEI va fi suspen perioada actiune a majore, r fara a 

drepturile ce Ii se cuveneau la a ritia acesteia. 

(3) 	 Partea contractanta care invoca majora are obligatia de a In termen 5(cinci) zile 

la data a cazului rti, 
care 11 stau la dispozitie In 

(4) forta majora sau se estimeaza va actiona 0 perioada mai mare /uni, 

parte va avea dreptul notifice rti de plin a prezentei 

CONVENTII, ca vreuna dintre sa poata pretinde celeila ne-interese. 

I, forta un eveniment mai de ul 

lor, care nu se fi prevazut la momentul 

CONVENTIEI ~i executa rea ~i, indeplinirea CONVENTIEI. 

Sunt asemenea evenimente: utii, catastrofe naturale sau 

restrictii aparute ca urmare a unei carantine, enumerarea exempl 

Sectiunea 10.08 
Tratarea nulitiitilor 

una sau mai m din acestei I este nula de 0 autoritate 

jurisdiqiona in masura in care prezenta CONVENTIE nu este I afectat de aceste nulitati, partile 

sunt de ca celelalte clauze ramana ~i sa continue produca juridice. 

Tn acest caz, CONVENTIA va fi ca ~i cum prevederile nule ~i nelegale nu parte din 

CONVENTIE. 

Sectiunea 10.09 
Verifidiri 

(1) 	 CNSP are dreptul a verifica, prin reprezentantii imputerniciti in acest sens, modul prestare 

a asumate Finantator prezenta CONVENTIE. 

(2) 	 CNSP are de a Finantatorului, prealabil, In identitatea reprezentantilor 

imputerniciti pentru acest scop, care vor fi tin uti raspunzatori pentru rea confidential 

informatiilor obtinute in cu CONVENTIE. 

Sectiunea 10.10. 

Finantatorul are obligatia a nu tra sau partial obligatiile sale asumate prin CONVENTIE 

unei 

10.11. 
Integritatea CONVENTIEI 

Prezenta CONVENTI E 0 ~i un acord complet intre ~i inlocuie~te orice alte 

angajamente anterioare sau prezente, sau verbale, comunicari, ~i acorduri incheiate 

Parti In I cu subiectu! a care se refera CONVENTIE. 
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Finantatorul are 

crearea ~i afi~area 

operatiuni In cadrul 
care includa 
costuri. Zero doba 
Modal de 

a a aloca un minim 5% din 

materiale publicitare, la toate unitatile ~i 
program, precum ~i pentru efectuarea 

ul: "Programul I Tn tine finantat 

va 

Sectiunea 10.12 
Publicitatea Programului 

su Tncasate de la CNSP pentru 
(birourile) unde se 

campanii promotionale in media, 
Guvernul Romaniei 2018. Zero 

- Portret max. 50 
max.70 

ARTICOLUL XI PREVEDERI FINALE 

(1) Fac parte integranta CONVENTIE u documente: 

aprobarea Programului "INVESTESTE IN 
Anexa B HG nr. 

programului "INVESTESTE IN TINE" 
icare a ntei 

Anexa Cl Hotarare aprobare 

Anexa C2 Scrisoare de a Finantatorului 

Anexa D Sumarul ui de credit bancar 

Anexa E Tn~tiintarea inire a contractuale 

a datelor cu caracter personal 

Prezenta CONVENTIE este ...................... , in 2 exemplare Ie, re avand 
juridid 
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-------

Anexa C1 

Hotarare de aprobare 

FINANTATOR .......................................... . 

Sucursala/ a 

Adresa ________ 
N ____ 

Tn 

............ (Nume 

Ad 

Cerere solicitare a creditului nr din ___-'I 

Prin prezenta m ca suntem pregatiti punem la fondurile Tn 
itate cu termenii ~i conditiile u re: 

(Unitatea teritoriala a 

It Va creditului a ............. Lei 

Destinalia fondurilor aprobate: aprobate vor fi utilizate pentru 
ilor Ie conform art. 2, alin (8) din OUG nr.50/2018) 

Rata dobanzii: 
Comisioane: 

de exem . certificate, Alte condi\ii: asigurari,alte conditii 

Aceasta aprobare este rea, ~i transmiterea documentelor 
legale in forma ~i structura concordanta cu termenii mentionati mai sus. 

Va m la I ___--', pentru a demara comune necesare 
punerilla dispozitie a 

Cu stima, 

Semnatura autorizata 


ra de primire din partea 

(nu In dar) 
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-----

-- ----

Data mirii --------------

Anexa C2 

Scrisoare de a Finantatorului 

FINANTATOR 

5 

Nr 

............ {Nume solicitant) 
Tn atentia Doamnei/ Domnului ............ .. 

Ref: de sol a creditului nr: din: 

Prin prezenta informam am primit Cererea Dumneavoastra de solicitare a lui n din 
cadrul "Programului Investeste in ti 

atenta a solicitarii Dumneavoastra informam cu regret in urma izei 
de Finantatorului nu putem finanta in acest moment solicitarea dumneavoastra, IntruC<3t 
Cererea de re a creditului nu e e 
la ......................................................................................... . 

multumim pentru atentia acordata. Pentru orice Tntrebare nu ezitati sa ne contactati. 

Cu 

Director ............................ . 


Semnatura de mire din soficitantului 
e Tn clar) 

Data pri m i rii ________________ 
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Anexa D 

SUMARUL* 
Contractului de credit bancar 

Dobanda datorata 

Dobanda datorata 
** procentul se 

Pentru cheltuieli 

Elementul de cost 

....................... Lei 

r pentru cheltuiala eligibila ................... .. 
ntru cheltuiala eligibila ................... .. 
raportarea la valoarea totala a 

.......... %**; 
*. 

utilizat 

creditul utilizat. 

Semnaturi autorizate 

din partea unitatii teritoriale Finantatoarre 
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____ 

Anexa E 

ln~tiintarea neindeplinire a obligatiilor 

FINANTATOR 

Sucursala/ 

Nr ____ 

Catre, 

Nume 

Tn mnei/ Domnului ............. . 


Tn cu Contractul credit bancar nr. din informam 
dl/dna...............fost rat in de neindeplinire a obligatiilor contractuale intrucat 

Avand mai sus m ca pa la de ____ sa restituiti suma de 
lei reprezentand credit scadent. Tn cazul care nu veti restitui suma la 

penal Contractul de nr. / ~i se vor declan~a 
legale re a sumei respective. 

Cu 

Semnatura autorizata 
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