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ÎN CONTEXTUL ACTUAL

Întrucât numărul companiilor care se califi-
ca pentru obținerea acestei certificări este 
limitat (sub 10% dintre companiile active 
din România), performanța firmelor care o 
dețin va fi promovată de Coface prin inter-
mediul unui scurt material scris în colabora-
re cu societatea certificată, publicat pe 
rețelele de socializare.

Certificatul Excellent SME+ atestă că bonitatea companiei dumneavoastră a ramas la
fel de solidă, în ciuda blocajului economic produs de actuala criză de sănătate. 
Pentru a reflecta acest lucru, analiza include și evaluarea ultimei balanțe disponibile.
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Monitorizarea companiei are loc zilnic, prin verificarea informațiilor care fac referire la orice eve-
niment ce poate avea impact asupra situației economico-financiare și a capacității companiei de 
a-și respecta angajamentele față de partenerii de afaceri.

O F  A P P R E C I AT I O N

 

Coface Romania confirma ca aceasta companie indeplineste criteriile necesare pentru certificare si ca i-a fost acordat certificatul 
Excellent SME. Acesta a fost emis in baza unui raport realizat de Coface Romania si implica monitorizarea permanenta a evolutiei 

companiei certificate in vederea pastrarii statutului de membru al comunitatii Excellent SME.

Coface Romania confirms that the below stated company satisfies the criteria for Certification, being awarded with the Excellent 
SME certificate. The certificate was granted based on a credit report generated by Coface Romania and involves a constant 

monitoring of the company’s evolution to maintain the Excellent SME community membership.

PROUDLY PRESENTED TO

Informatiile care stau la baza Certificatului Excellent SME Romania sunt obtinute de Coface Romania Credit Management Services S.R.L. 
(Coface) din surse considerate a fi de incredere. Aceste surse nu sunt insa administrate de Coface si ca atare entitatea nu detine controlul 
asupra calitatii acestor informatii si nu poate garanta corectitudinea lor. Coface nu poate fi considerata raspunzatoare pentru niciun fel de 
consecinte, pagube sau pierderi directe sau indirecte rezultand din utilizarea acestui certificat sau actiuni efectuate in legatura cu acesta.

The information incorporated in Excellent SME Romania certificate is obtained by Coface Romania Credit Management Services S.R.L. 
(Coface) from sources considered to be reliable but not controlled by Coface, therefore it cannot guarantee their accuracy. Coface cannot be 
considered responsible for any direct or consequential losses arising from the use of this certificate or any other actions undertaken with 
regards to it.

Certificatul a fost emis la data de Aug. 14, 2019. Valabilitatea certificatului poate inceta la 
orice moment in cazul in care compania nu mai indeplineste criteriile de acordare. Va 
rugam utilizati codul QR din partea dreapta pentru verificarea valabilitatii curente.

This certificate was issued on Aug. 14, 2019. The validity of the certificate can be 
terminated at any time if the holder doesn't meet the criteria. Please use the QR code on 
the right to verify the current validity.

Companya S.A. 
Str. castigatorilor, Bucuresti   

Thank you for being excellent!



Atribuirea Certificatului Excellent SME se face după confirmarea încadrării companiei în 
categoria de risc comercial scăzut (evaluare de risc minim 6), realizată de către Coface 
prin întocmirea unui raport de credit actualizat la momentul solicitării certificatului.

1
Încadrarea companiei dumneavoastră în categoria IMM, conform 
prevederilor legate în vigoare (active totale de până la 43 MIL 
EUR sau cifra de afaceri anuală netă de până la 50 MIL EUR).

2
Analiza riscului comercial. Se acordă Certificatul Excellent SME+ 
doar companiilor care au o evaluare a riscului de minim 6, în 
urma analizei ultimei balanțe disponibile și a bilanțului. Evaluarea 
Coface de risc comercial estimează riscul de insolvență al com-
paniei investigate pe termen scurt (12 luni), prin utilizarea unei 
grile, de la 0 (Proceduri de insolvență în curs) la 10 (Risc 
excelent).

3
Activarea certificatului și a siglei pe website-ul de prezentare al 
companiei dumneavoastră.

Procesul de selecție și certificare:

Beneficiile Certificatului Excellent SME
▪ Vizibilitatea bonității în fața partenerilor de afaceri (risc scăzut, doar 20% din com-�
   paniile din România se încadrează în această categorie)
▪ Credibilitatea sporită în fața partenerilor de afaceri
▪ Promovarea companiei pe platforma internațională Excellent SME, creată special �
   pentru companiile care dețin certificatul și cu ajutorul căreia se pot atrage parteneri �
   noi de afaceri

CUM SE POATE OBȚINE
CERTIFICATUL EXCELLENT SME?

Pentru a aplica la programul de atribuire a certificatelor Excellent SME, vă rugăm 
să ne contactați la adresa de e-mail certificare-romania@coface.com.



Pentru mai multe informații, vizitați pagina 
programului:
www.excellentsme.com / 
T.+40212034887 / www.coface.ro


