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ProCredit Bank România

• Bancă germană cu activitate de peste 12 ani în România

• Axată pe finanțarea IMM-urilor (urbane și agricole)

• Încurajează şi promovează cultura economisirii

Acționari:



ProCredit Bank România



Creditul ProEco



Creditul ProEco



Criterii de eligibilitate

• Afacere existentă, cu activitate de minimum 1

an

Avantaje:
• Dobândă fixă pe o perioada de 5 ani pentru

cererile de credit depuse în perioada 15
octombrie – 31 decembrie 2014

• Perioade lungi de finanțare de până la 15 ani
• Finanțare integrală a proiectului de investiții
• Perioadă de grație standard de până la 18 luni

• Variante de finanţare şi prin Fonduri
Europene (EIF)

Creditul ProEco



Creditul ProEco

Destinații:

• Echipamente și linii de producție noi;
• Sisteme de iluminat cu LED-uri
• Achiziție microcentrale pe biomasă pentru încălzire
solarii;
• Achiziție panouri solare pentru încălzire apă;
• Achiziția de autoturisme, mașini de transport marfă
cu emisii reduse de CO2
• Proiecte privind construcția de parcuri fotovoltaice
sau centrale pe biomasă pentru producerea de energie
electrică sau de căldură
• Tractoare și utilaje noi



Sisteme solare de încălzire a apei:

• Mic hotel în Constanța
• Capacitate: 50 paturi, pentru 70 persoane
• Sistem de apă caldă actual: centrală electrică cu boiler 
de apă caldă
• Investiție propusă: sistem solar de încălzire a apei

• 20.8 m2 tuburi colectoare evacuate
• Rezervor pentru apă caldă (volum 1000 l)

• Medie anuală ocupare paturi 37.5%
• Total investiție, inclusiv SWSH și costuri de 

instalare: 10.000 EUR
• Mentenanță anuală: 45 EUR

Exemple



Surse regenerabile în/din agricultură:

Cazan biomasă

• Centrală pe peleți (cost aproximativ 25.000 euro)
• Balotiere pentru adunat resturi agricole (33.000 euro)
• Generator de curent alternativ (53.000 eur) 
• Produce căldură și energie necesară pentru solar

Sistem de irigare teren cu panouri fotovoltaice

• 21 panouri (total investiție 18.000 euro)
• Folosite la irigarea a aproximativ 8 ha de teren
• Poate iriga cu ajutorul acestora până la orele 20:00

Exemple



Exemple

Agricultura organică:

• Ferma ecologică de găini ouătoare
• 5 ha de producție, destinate creșterii găinilor în sistem 

ecologic
• 30.000 de păsări, crescute liber, la sol
• Ouălele sunt ambalate și sortate conform normelor UE
• Găinile sunt hrănite cu furaje eco (producători certificați)
• Hrana acestora nu conține substanțe
chimice, conservanți, aditivi sau hormoni de creștere
• Producția de ouă ecologice este de aprox. 9 mil/an
• Calitate dovedită a  ouălelor ecologice
• Contracte ferme cu 4 hypermaketuri din țară și magazine 
bio



Pentru afacerea dumneavoastră, Creditul ProEco poate
fi o soluție fiabilă care să vă aducă:

Creditul Pro Eco



O bancă 
germană pe 

care poţi 
conta!

•0372-100.200
•021-201.55.55 www.procreditbank.ro
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