
FINANŢAREA STUDIILOR - ÎMPRUMUTURI  FĂRĂ  DOBÂNDĂ ŞI COMISIOANE, 

GARANTATE DE STAT, PRIN PROGRAMUL „INVESTEŞTE IN TINE” 

 

Începând de luni, 15 octombrie a.c., este funcţional programul naţional „Investeşte în tine” dedicat 

persoanelor cu vârsta între 16 şi 55 de ani care au nevoie de finanţare pentru o mai bună pregătire 

profesională. Prin acest program se acordă credite cu dobândă 0%, fără comisioane şi speze 

bancare, garantate de statul român. 

Ce condiţii trebuie să îndeplinească cei care vor credite? 

• Au cetăţenie română şi domiciliul în România; 

• Au vârsta cuprinsă între 16 ani împliniţi  şi 55 de ani neîmpliniţi la data solicitării creditului;  

• Sunt cuprinşi în sistemul de învăţământ sau efectuează cursuri de specializare, respectiv reconversie 

profesională, autorizate de Ministerul Educaţiei sau, după caz, de Ministerul Muncii;  

• Pot prezenta un codebitor, dacă nu sunt angajaţi. 

Care este valoarea maximă a creditului garantat de stat? 

• 40.000 lei, în cazul persoanelor cu vârste între 16 ani împliniţi şi 26 de ani neîmpliniţi la data solicitării 

creditului; 

• 35.000 lei, pentru beneficiarii cu vârste între 26 ani împliniţi şi 55 de ani neîmpliniţi la data solicitării 

creditului;  

• dacă persoana care apelează la acest împrumut este salariat, poate contracta încă 20.000 de lei. 

Care sunt principalele avantaje oferite beneficiarilor? 

• Dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditelor sunt suportate de stat; 

• Se acordă o perioadă de graţie cel puţin egală cu perioada studiilor, nu mai mult de 5 ani de la data 

acordării creditului; 

• Durata maximă de creditare este de 10 ani (inclusiv perioada de graţie); 

• Se decontează toate cheltuielile eligibile realizate pentru beneficiarul creditului sau pentru membrii 

familiei acestuia (soţ/soţie şi copii); 

• Procentul de garantare a creditelor este de 80%, exclusiv dobânzile şi comisioanele aferente. 

Pentru ce pot fi folosiţi banii împrumutaţi (cheltuieli eligibile)? 

• plata cărţilor, rechizitelor, cursurilor, revistelor de specialitate; 

• plata cursurilor de specializare/calificare şi a cursurilor de pregătire profesională; 

• taxe de studii aprofundate - master, doctorat, MBA etc.; 

• achiziţionarea de calculatoare, laptop-uri, imprimante, softuri de specialitate.   

• plata chiriei şi a utilităţilor;  

• plata locurilor de cazare în căminele studenţeşti;  



• cheltuielile de transport pentru deplasări la manifestări ştiinţifice şi concursuri; 

• taxa de participare la manifestări ştiinţifice şi concursuri; 

• alte cheltuieli eligibile (sănătate, cultură, sport, locuinţe). 

De unde pot lua creditul? 

Creditul se acordă prin CEC Bank, banca parteneră în program. 

Pentru mai multe detalii privind Normele de aplicare puteţi accesa următorul link: 

https://lege5.ro/Gratuit/gmydgnbyhe4q/normele-de-aplicare-a-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-

nr-50-2018-privind-implementarea-programului-guvernamental-investeste-in-tine-din-13092018 
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