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Implicarea CEC Bank in sustinerea politicilor si 
programelor de dezvoltare rurala

1. Experienta CEC BANK in finantarea proiectelor de investitii cu fonduri europene  din 
domeniul agriculturii si dezvoltarii rurale  

 Acordarea de facilitati de credit pentru acoperirea necesarului de finantare al clientilor din 
mediul rural

 Proiecte sustinute prin finantare CEC BANK, pentru activitati specifice agriculturii
 Categorii de clienti si tipuri de activitati finantate de CEC Bank
 Managementul programelor de finantare externe:

Programe finantate de UE 
Programe finantate de alte institutii financiare internationale
Programe finantate de Guvern
Programe cu finantare mixta

2. Obiective generale specifice:
 Viziunea si valorile strategiei viitoare, suport pentru cresterea afacerilor in agricultura si 

mediul rural
 Segmentele de clienti si sectoarele de activitate stimulate de CEC Bank prin oferta proprie
 Oferta de produse si servicii promovate in zona rurala, accesibila, diversificata si flexibila:

Operatiuni de cont curent, credite si produse de tip credit, depozite bancare, oferta 
diversificata de servicii, pachete de produse si servicii dedicate proiectelor sustinute de 
fondurile europene si nationale
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Oferta CEC Bank în finanţarea 
companiilor

Credite dedicate domeniului agricol:

 Credite APIA

 Pentru achiziţie teren pentru producţia agricolă

 Credite acordate în baza OUG 43/2013

Credite din surse externe:

 Programul Româno-Elveţian

 Banca Europeană de Investiţii

 Credit de investiţii

 Linii de credit

 Credite pentru finanţarea

 stocurilor

Credite pentru susţinerea 

proiectelor cu finanţări europene

nerambursabile

 Linii de credit pentru IMM-uri (în baza OUG 92/2013)

 Credite SRL-D

 Pentru achitarea datoriilor la bugetul de stat

 Credite ipotecare

 Credite pentru reabilitare termică

 Facilităţi de factoring intern
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Constituirea de Birouri de consiliere 
clienți 

Consiliere gratuită a IMM-urilor în accesarea fondurilor 
europene și în sprijinirea dezvoltării afacerii
• încadrarea ideii de proiect în programele de finanțare existente, naționale și 

europene;
• scheme de finanțare disponibile
• furnizarea de informații cu privire la eligibilitățile programelor de finanțare;
• informare asupra posibilităților de  prefinanțare, finanțare și co-finanțare a 

cheltuilelilor din proiect

Promovarea și vânzarea produselor de creditare dedicate 
accesării fondurilor europene

48 de birouri cu 
personal 
dedicat 

specializat în 
domeniul

Fondurilor
Europene și al 

IMM-urilor
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Creditele destinate accesării de fonduri europene 
beneficiază de avantaje comparativ cu oferta 

standard

• Marja de dobânda redusă cu 0,5% la lei, respectiv 0,6% la creditele 
in euro;

• Gradul de acoperire cu garanții este mai redus  (între 105%-115%, 
în funcție de clasa de risc);
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Produse CEC Bank pentru accesarea de
fonduri europene 

LINIE DE CREDIT PENTRU 
INVESTITII

• Finantarea proiectelor complexe realizate
in mai multe transe

• Durata de creditare maxim 10 ani
(revolving in primii 3 ani)

• Contributia proprie a beneficiarilor privati
va reprezenta minim 15% din valoarea
totala a proiectului minus grant

CREDIT DE INVESTITII

•Finantarea proiectelor in care grantul se
incaseaza intr-o singura transa
•Durata de creditare maxim 10 ani
•Contributia proprie a beneficiarilor privati va
reprezenta minim 15% din valoarea totala a
proiectului minus grant.
Pentru proiectele referitoare la achizitii simple
de bunuri si echipamente contributia proprie va
fi intre 1% - 5% din valoare totala proiect minus
grant cu exceptia lucrarilor de constructii -
montaj

CREDIT PUNTE

• Prefinantarea partiala sau integrala a
grantului aferent proiectelor

• Durata de creditare maxim 6 luni

• Maxim 100% din valoarea grantului

SCRISOARE DE 
GARANTIE BANCARA

• Garantarea restituirii de catre beneficiar a
prefinantarii / avansului incasat

6
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Obiective prioritare ale CEC Bank privind 
finanțarea pentru

accesarea fondurilor europene

 Finanțarea cu precădere a IMM-urilor, agriculturii, administraţiilor publice 
locale;

 Sprijinirea în continuare a clienților care realizează proiecte de accesare 
fonduri europene; 

 Colaborarea cu forurile competente din România pentru îmbunătățirea 
procesului de absorbție în actuala perioadă de programare;

 Participarea la grupurile de lucru constituite pentru crearea cadrului necesar 
implementarii perioadei de programare 2014-2020 si definirea instrumentelor 
financiare care se vor implementa in noua perioada de programare.
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Linii de Credit acordate in baza OUG 92/2013 (1)

Destinatie

Clienti eligibili

Durata de creditare

Valoare credit

Finantarea capitalului de lucru.

Linia de credit nu va putea fi utilizata pentru refinantarea
altor credite in derulare ale beneficiarului

IMM-uri definite conform Legii nr. 346/2004, care:
• au cel putin 3 ani de la infiintare, au realizat bunuri si/sau
servicii si au intocmit bilanturi contabile in ultimele doua
exercitii financiare consecutive incheiate;
• inregistreaza profit din exploatare in ultimul exercitiu
financiar incheiat;
• nu inregistreaza restante la bugetul general consolidat.

Maxim 24 de luni, cu posibilitatea prelungirii o singura
data pe o perioda de maxim 12 luni, in vederea rambursarii
liniei

Maxim 5.000.000 lei/IMM, stabilita in functie de ciclul
de activitate, de capacitatea de rambursare a clientului si de
alte angajamente sub forma unor linii de credit pe care le
are in derulare.
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Nu se solicita

Garantie emisa de FNGCIMM pentru maxim 50% din 
valoarea creditului, dar nu mai mult de 2.500.000 lei/IMM 
si orice garantie sau mix de garantii dintre cele acceptate de 
Banca

ROBOR 3M + 2,50 p.p.
Valoarea ROBOR 3M incepand cu data de 03.01.2014 este 
de 2,33%

• comision de administrare credit: 0,04% perceput lunar, 
aplicabil la valoarea initiala a liniei
• comision analiza: 0%
• comision de acordare: 0%
Alte comisioane:
• de evaluare a bunurilor admise in garantie
• prima de garantare FNGCIMM

Linii de Credit acordate in baza OUG 92/2013 (2)

Contributie proprie

Garantii

Dobanda

Comisioane
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Credit acordat in baza prevederilor OUG nr. 43/2013 pentru 
achizitia de teren agricol (1)

Destinatie

Clienti 
eligibili

achizitia de teren agricol

- persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi 
familiale care desfasoara activitati economice, constituite conform 
OUG nr. 44/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;

- asociatiile, societatile agricole si cooperativele agricole constituite 
conform Legii nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme 
de asociere in agricultura si Legii cooperatiei agricole nr. 
566/2004 cu modificarile si completarile ulterioare;

- persoane fizice – care au calitatea de PAI (producatori agricoli 
individuali);

- IMM-uri definite conform Legii nr. 346/2004, cu modificarile si

completarile ulterioare

care:

detin in conditiile legii o exploatatie agricola si doresc cumpararea 
de teren agricol pana la atingerea unui plafon de max 1.000 ha
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Credit acordat in baza prevederilor OUG nr. 43/2013 pentru 
achizitia de teren agricol (2)

sau

• persoanele fizice, membrii ai intreprinderii familiale sau PJ ai caror asociati sunt 
exclusiv membri ai aceleiasi familii - au in exploatare teren agricol conform 
Declaratie eliberata de APIA si doresc cumpararea de teren agricol in vederea 
extinderii suprafetei agricole exploatate in scopul infiintarii/ rentabilizarii fermelor 
de familie; 

Durata de creditare minim 6 luni - maxim 120 luni

Valoare credit maxim 90% din valoarea suprafetelor achizitionate

- pana la 3 luni la creditele pe termen scurt;

- pana la 6 luni la creditele pe termen mediu;

- pana la 12 luni la creditele pe termen lung.



Copyright © CEC Bank 2016 www.cec.ro
12

Credit acordat in baza prevederilor OUG nr. 43/2013 pentru 
achizitia de teren agricol (3)

Contributie proprie

Garantii

minim 10% din valoarea suprafetelor achizitionate, cu 

precizarea ca aceasta contributie se va constitui doar cash.

 garantie FGCR/FNGCIMM: pana la maxim 50% din valoarea 
creditului; 

 bilet la ordin fara protest, cu scadenta la vedere; 

 diferenta de garantii necesara pentru acoperirea integrala a 
creditului si a dobanzilor aferente va fi asigurata de catre 
imprumutati cu terenurile achizitionate si/sau alte bunuri aflate 
in proprietate. 

Comisioane

ROBOR 6M + 2,9 pp– clasa A de performanta financiara;
ROBOR 6M + 3,4 pp– clasa B de performanta financiara;
ROBOR 6M + 3,9 pp– clasa C de performanta financiara.
Plata dobanzii se va face lunar.

comision de acordare – nu se percepe 
comision de analiza in regim de urgenta – nu se percepe 
comision de gestiune - 0,2% lunar.
Celelalte comisioane vor fi practicate in conformitate cu 
tariful in vigoare.
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Protocolul de colaborare intre ARB, INSTITUTII 
DE CREDIT si MADR / AFIR

Protocolul stabileste modul in care partile au convenit pentru:

 stabilirea de măsuri care să conducă la creșterea accesului la finanțare a potențialilor 
beneficiari ;

 asigurarea unei mai bune monitorizări a activităților desfășurate de clienții 
/beneficiari pe parcursul implementării;

 stabilirea de măsuri care să conducă în perioada de programare 2014 – 2020 la un 
grad de absorbție mai ridicat;

Printre cele mai importante prevederi sunt:

 Pentru acordarea de credite, instituțiile de credit vor solicita aceeași documentaţie
utilizată de către potențialii beneficiari la depunerea proiectelor, iar suplimentar, 
Banca va putea solicita clienţilor actualizarea, dacă este cazul, a planului de 
afaceri/studiului de fezabilitate sau prezentarea oricăror alte documente, în 
conformitate cu reglementările proprii;

 Pentru beneficiarii PNDR care prezintă dovada co-finanţării prin extras de cont, 
banca va deschide un cont special al proiectului in care beneficiarii vor depune 
minimum 50% din suma reprezentand co-finantarea privata, disponibilul din acest 
cont fiind destinat platilor necesare implementarii proiectului. Cheltuielile vor fi 
verificate de catre AFIR la depunerea primei cereri de plata.
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Rezultatele colaborării dintre CEC Bank şi 
Banca Europeană de Investiţii (BEI) pentru 

susţinerea mediului de afaceri

 Peste 150 de IMM-uri susţinute prin finanţare CEC Bank cu surse 
BEI 

 90 mil EUR integral alocaţi prin acordarea de credite de investiţii 
şi linii de credit pentru susţinerea proiectelor investiţionale, 
inclusiv pentru investitii in agricultura
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Credite pentru finanţarea proiectelor de 
investiţii/linii pentru capital de lucru în 

cadrul împrumutului 
din surse BEI

 Domenii susţinute: aproape toate domeniile de activitate, cu mici 
exceptii (ind. armamentului, ind. bauturilor alcoolice 
de o anumita concentratie, etc.)

 Valoarea creditului: între 50-100% din costurile eligibile ale proiectului, 
dar nu mai mult de 12,5 mil EUR

 Valoarea maximă a proiectului: 25 mil EUR

 Maturitate: până la 12/15 ani, cu până la 4 ani graţie
 Monedă : LEI sau EUR

 Se pot co-finanţa proiecte cu fonduri europene, sursa Băncii
Europene de Investiţii şi grantul UE pot acoperi maxim 100% din 
costurile totale ale proiectului
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Avantaje pentru clienţi

 Dobânzi atractive pentru investiţii pe termen mediu şi lung, 
asigurându-se o marjă redusă cu cel putin 0,50% fată de creditele 
standard

 Maturităţi adaptate necesităţilor de finanţare specifice

 Posibilitatea susţinerii proiectelor cu componentă nerambursabilă
europeană, prin co-finanţare avantajoasă

 Condiţii facile de obţinere a împrumutului, condiţionalităţile 
specifice ale Băncii Europene de Investitii ridicându-se la un nivel 
minim de complexitate pentru astfel de variante de finanţare
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Credite de investitii pentru IMM-uri acordate
in cadrul Programului Romano-Elvetian

Destinatie

Clienti eligibili

Durata de creditare

Valoare credit

Realizarea de investitii in vederea dezvoltarii
afacerilor

IMM-uri definite conform Legii nr. 346/2004
activitati eligibile in cadrul Programului (productie – coduri 
specifice /servicii medicale / turism / comercializarea 
sistemelor si echipamentelor specifice economisirii de 
energie si a celor care utilizeaza resurse de energie 
regenerabile)
cabinete medicale infiintate in baza Ordonantei Guvernului 
nr. 124/1998 (republicata)

Maxim 5 ani, cu posibilitatea de a opta pentru o perioada
de gratie de maxim 1 an

Maxim 85% din valoarea totala a proiectului, pana la
maxim 366.160 LEI (echivalent 100.000 CHF)
Finantarea este in RON, deci nu exista risc valutar

https://www.cmb.ro/avizari/cabinete.htm#_Toc93130218
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Minim 15% din valoarea totala a proiectului

Garantie emisa de FNGCIMM pentru maxim 80% din 
valoarea creditului, bunuri ce urmeaza a fi achizitionate in 
cadrul Programului si/sau orice garantie sau mix de garantii 
dintre cele acceptate de Banca

ROBOR 6M + 1,00 p.p.
Valoarea ROBOR 6M incepand cu data de 05.01.2015 este 
de 2,0.%

• comision de administrare credit: 0,50% perceput din 
valoarea creditului, retinut la tragerea acestuia (utilizare)
• comision analiza: 0%
• comision de acordare: 0%
• comision rambursare anticipata: 0%

Credite de investitii pentru IMM-uri acordate
in cadrul Programului Romano-Elvetian

Contributie proprie

Garantii

Dobanda

Comisioane
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Productie

CAEN 1071 - Fabricare paine; prajituri si produselor de patiserie

CAEN 1413 – Fabricarea altor articole de imbracaminte- Achizitie utilaje

CAEN 1623- Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii  -
Achizitie camera de uscare /utilaje prelucrare lemn  

CAEN 1610 – Taierea si rindeluirea lemnului – Achizitie utilaj transport lemn TAF

CAEN 1812 – Alte activitati de tiparire - Achizitie echipamente tiparire si legare

CAEN 2550 – Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformarea plastica – Achizitie 
utilaje 

Sanatate

CAEN 8623 – Activitati de asistenta stomatologica – Achizitie scaun stomatologic

Turism

CAEN 5510 – Hoteluri si alte facilitati de cazare – Achizitie mobilier, activitati conexe

CAEN 5610 – Restaurante – Achizitie autoutilitara pentru aprovizionare

Tipuri de investitii finantate in
cadrul Programului Romano-Elvetian
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Programul PROSME 2015-2016

 Obiectiv PROSME: sustinerea IMM-urilor prin facilitarea de contacte cu
potentiali parteneri din strainatate, precum si a accesului la informatii de
interes pentru dezvoltarea transfrontaliera a afacerilor (legislatie europeana,
programe de finantare, informatii legate de pietele globale, etc)

 CEC Bank - selectata in cadrul unui consortiu ca organizatie membra a retelei
Enterprise Europe Network, pentru derularea Programului PROSME

 Enterprise Europe Network - cea mai mare retea de puncte de contact (600
organizatii partenere) care furnizeaza companiilor membre informatii,
consultanta, dar si solutii concrete de finantare si oportunitati de afaceri pentru
firme din 49 tari (incluzand cele 27 de tari UE, Croatia, Macedonia, tari
apartinand Spatiului Economic European, dar si de pe alte continente – ex. SUA,
Mexic, Chile, China, Coreea de Sud, Israel, Siria, Egipt)

 Judetele de interes pentru scopul programului sunt: Bucuresti-Ilfov,
Arges, Calarasi, Dambovita, Giurgiu, Ialomita, Prahova si Teleorman

20
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Programul PROSME 2015-2016

 Beneficiile Programului pentru clientii IMM:

• consiliere cu privire la oportunitatea de a fi inclusi in reteaua EEN in vederea
sustinerii afacerilor internationale ale acestora, cu posibilitatea implementarii
proiectelor cu finantare acordata de CEC Bank

• introducerea in baza de date EEN a informatiilor relevante privind domeniile
de afaceri de interes in vederea identificarii de potentiali parteneri (cu acordul
prealabil ale clientilor IMM)

• transmiterea de raspunsuri punctuale la solicitarile acestora (activitate
realizata si in prezent, cu mentiunea ca aceasta consiliere se va extinde si
asupra altor teme legate de reglementarile europene)

• organizarea/co-organizarea, impreuna cu ceilalti membri ai consortiului, de
evenimente / ateliere /sesiuni de training cu IMM-urile ce doresc sa se inscrie
in reteaua europeana EEN.

21
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Misiunea Bancii

“CEC Bank trebuie sa fie o banca comerciala universala, 
competitiva, care sa ofere clientilor produse si servicii diverse 
si de calitate, urmarind cu precadere finantarea IMM-urilor, 
agriculturii, administratiilor publice locale, precum si a 
acelor proiecte bancabile care prin natura lor, contribuie la 
dezvoltarea economica, crearea si mentinerea locurilor de 
munca. 

Banca va fi un element activ in sprijinirea clientilor pentru 
accesarea Fondurilor Europene si se va implica in sustinerea 
Programelor Guvernamentale. 

O atentie deosebita va fi acordata in continuare relatiei cu 
populatia Romaniei".
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Va multumesc!

Ramona Ivan

Director, CEC Bank
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