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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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Fonduri europene alocate Romaniei in 
perioada de programare 2014-2020 

peste 43    
mld. 
EUR 

PNDR – 8 ,11mld. EUR + 
11,3 mld. EUR plati directe 

POR – 6,7 mld. EUR 

POC – 1,33 mld. EUR 

POCU – 4,32 mld. EUR 

POIM – 9,42 mld. EUR 

POP – 0,17 mld. EUR 

POAT – 0,65 mld. EUR 

POCA – 0,55 mld. EUR 

Cooperare 
transfrontaliera – 0,45 

mld. EUR 

3 



Copyright © CEC Bank 2017 www.cec.ro 

48 birouri de consiliere clienți in vederea 
accesarii Fodurilor Europene 

• Consiliere gratuita a IMM-urilor in 
accesarea fondurilor europene si in 
sprijinirea dezvoltarii afacerii 

• Incadrarea ideii de proiect in 
programele de finantare existente, 
nationale si europene 

• Scheme de finantare disponibile  

• Furnizarea de informatii cu privire 
la eligibilitătile programelor de 
finantare 

• Informare asupra posibilitatilor de  
prefinantare, finantare si co-
finantare a cheltuilelilor din proiect  

• Promovarea si vanzarea produselor 
de creditare dedicate accesarii 
fondurilor europene 
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CEC Bank sustine proiectele cu 
componenta europeana nerambursabila 
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Peste 42 mii 

Peste 12 mld. lei 

48 birouri 

 

Facilitati de credit pentru proiecte de accesare 
fonduri europene si credite punte pentru 
prefinantarea masurilor de sprijin din fonduri 
europene 

 

 

 Valoarea grant-urilor aferente 

 

 

 

Pentru Fonduri Europene si IMM-uri 



Copyright © CEC Bank 2017 www.cec.ro 
6 

Situatie finantari CEC Bank pentru 
proiectele realizate in cadrul POR 

De la inceputul Programului Operational Regional,  
CEC Bank: 
 
 
 a acordat un numar de 279 de credite  in valoare totala de peste 1,4 

miliarde de lei  
 
 
 Ponderea finantarilor POR in totalul Programelor Operationale 

este de 33.3 % 
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Solutii pentru accesarea de fonduri europene  

 
Destinatie 
• Finantarea proiectelor complexe, care se realizeaza in 

mai multe transe 
• Prefinantarea partiala sau integrala a grantului  
• Co-finantarea cheltuielilor eligibile si finantarea partiala 

a cheltuielilor neeligibile aferente proiectelor 
   Caracteristici: 
• Se acorda in Lei sau Euro 
• Contributia proprie: min.15% din valoarea totala a 

proiectului minus grant. 
  Pentru proiectele referitoare la achizitii simple de 

bunuri si echip.contributia proprie va fi intre 1% - 5% 
din valoare totala proiect minus grant 

• Valoarea finantarii va reprezenta diferenta intre 
valoarea proiectului si aportul propriu al beneficiarului 

• Durata de creditare este de maxim 15 ani 
• Revolving cel mult 3 ani 

   Avantaje: 
• O mai buna dimensionare a necesarului de finantare 
• Garantii flexibile (inclusiv Fonduri de Garantare) 

Linie de credit 
pentru 

investitii 

Credit de investitii 

Credit punte 
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Solutii pentru accesarea de fonduri europene 

Linie de credit 
pentru investitii 

Credit de investitii 

Credit punte 

Destinatie  
• Finantarea proiectelor simple, care se realizeaza intr-

o singura transa 
• Prefinantarea partiala sau integrala a grantului 
• Co-finantarea cheltuielilor eligibile si finantarea 

partiala a cheltuielilor neeligibile aferente proiectelor 
Caracteristici: 
• Se acorda in Lei sau Euro 
• Contributia proprie: min.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 

• Valoarea finantarii va reprezenta diferenta intre 
valoarea proiectului si aportul propriu  

• Durata  de creditare este de maxim 15 ani 
• Perioada de gratie maxim 3 ani 
Avantaje: 
• Dobanzi competitive  
• Modalitati de rambursare si garantii flexibile 
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Solutii pentru accesarea de fonduri europene 

Linie de credit 
pentru investitii 

Credit de investitii 

Credit punte 

 
 

Destinatia creditului: 

• Prefinantarea partiala sau integrala a grantului 
aferent proiectelor 

 
Caracteristici: 

•  Se acorda in Lei 

•  Maxim 100% din valoarea grantului 

•  Durata maxim 6 luni 

•  Se ramburseaza intr-o singura transa la incasarea 
grantului 

 
Avantaje: 

• Solutionarea rapida a cererii de credit 

• Modalitati de rambursare si garantii flexibile 
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Solutii pentru accesarea de fonduri europene 

Destinatie: 
• Garantarea restituirii de catre beneficiar a 

prefinantarii (avansului incasat) 
 
Caracteristici: 
• Valoarea se stabileste de comun acord cu clientul in 

functie de contractul la care se refera garantia 
• Acopera in proportie de 100% suma solicitata ca 

avans din grant 
 
Durata:  
• Se stabileste de comun acord cu clientul, in functie de 

perioada de implementare a proiectului.  
• Exista posibilitatea prelungirii valabilitatii cu 15 zile 

inainte de expirarea valabilitatii initiale 

 

Scrisoare de 

intentie 

Scrisoare de 

garantie bancara 
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Solutii pentru accesarea de fonduri europene 

 

 

 

• Serveste ca element justificativ de atestare a 
capacitatii beneficiarului de cofinantare in 
conformitate cu prevederile anumitor linii de 
finantare 

 

• Acopera partea de cofinantare a clientului si 
cheltuielile neeligibile, dupa caz 

 

 

 

 

Scrisoare de 

intentie 

Scrisoare de 

garantie bancara 
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Studiu de caz 1: “ABC SRL”  
 
 

  

  

 Obiectivul general al proiectului  “Construire Centru de Afaceri ” – POR 2007-
2013 Axa Prioritara 4 – Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri 
regional si local” domeniul major de interventie 4.1. – “Dezvoltarea 
durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta regionala 
si locala” 

 ABC SRL a fost infiintata in anul 2006, avand  ca obiect de activitate constructii. 

 Valoarea proiectului: 32,4 mil.lei, din care finantare nerambursabila 18,1 
mil.lei 

 Proiectul a fost implementat in cadrul duratei de implementare initiale 

 Finantare CEC Bank: Linie de credit pentru investitii in valoare de 10,2 
mil.lei  

 

 

 

 

  Impactul proiectului: 

• implementarea proiectului a dus la realizarea 

unor spatii pentru inchiriere, pentru prezentari 

conferinte, evenimente, team building-uri;   

• diversificarea activtitatilor desfasurate 

companie 

• cresterea veniturilor si crearea a 12 de noi 

locuri de munca 
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Studiu de caz 2: “DEF SRL”   
 

  

  

 Obiectivul general al Proiectului  „Amenajare si Construire Hotel & Resort”  - 
Programul Operational Regional 2014-2020, Axa 2.2  - Sprijinirea creării și 
extinderea capacitățiilor avansate de producție și dezvoltarea serviciilor. 

 DEF SRL a fost infiintata in anul 1994, avand  ca obiect principal de activitate: 
Hoteluri si alte facilitati de cazare similare; 

 Valoarea totala a proiectului a fost de 11,7 mil lei, din care finantarea nerambursabila  
6,1 mil lei; 

 Finantare CEC Bank: credit de investitii pentru accesarea de fonduri 
europene in suma de 6,1 mil lei; 

 In anii anteriori, DEF SRL a mai implementat cu succes alte 3 proiecte folosind 
finantare prin programele operationale; 

Impactul proiectului:   

• Creeare capacitate de cazare avand 69 

camere si 2 apartamente care pot sa 

acomodeze pana la 137 turisti; 

• Cresterea economica a firmei; 

• Crearea a 10 noi locuri de munca;  
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Principalele elemente in abordarea 
proiectelor cu fonduri UE 

 

• Confuzia criteriilor de eligibilitate impuse de Autoritatile de Management cu 
cele prevazute de reglementarile bancare; 

 

• Implicarea bancii intr-un stadiu avansat al proiectului; 

 

• Neimplicarea beneficiarului alaturi de consultant in “scrierea proiectului”; 

 

• Tendinta de a supradimensiona proiectul; 

 

• Necuantificarea tuturor factorilor de risc anterior demararii proiectului 
(capacitatea de cofinantare, obtinere avize etc); 

 

• Initierea unor proiecte in care beneficiarii nu au suficienta expertiza. 
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 Demararea colaborarii cu Banca din momentul in care proiectul este la 
nivel de idee pentru realizarea unei structuri de finantare realiste 

 Colaborarea cu o firma de consultanta specializata, selectata pe baza 
experientei acesteia in implementarea proiectelor de fonduri europene 

 Elaborarea unui studiu de piata riguros si folosirea unor previziuni realiste 
ale evolutiei afacerii  

 Determinarea necesarului de finantare evitand supradimensionarea 
financiara a proiectului, corelarea datei depunerii cererilor de 
rambursare/plata a grantului cu momentul incasarii acestuia si stabilirea 
unui grafic realist de implementare a proiectului  

 Demararea proiectului de investitii numai dupa ce structura de finantare 
este clarificata 

Recomandari pentru implementarea 
proiectelor cu fonduri UE  
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Principalele elemente care trebuie avute in 
vedere in cazul proiectelor cu fonduri UE  

 

 In analiza unui proiect, Banca ia in considerare aspecte cantitative si 
calitative precum: 

• viabilitatea afacerii desfasurate, inclusiv capacitatea de onorare a 
obligatiilor financiare 

• sustenabilitatea proiectului propus spre finantare, in diferitele sale 
etape 

• istoricul relatiei cu clientul 

• analiza globala a necesarului de finantare in vederea accesarii de 
produse si servicii conexe aflate in oferta Bancii pentru 
implementarea cu succes a proiectului (de ex. credit pentru capitalul 
de lucru necesar demararii activitatii dupa implementarea 
proiectului) 
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Finantare pentru IMM-uri din programe 
externe 

 
Avantaje pentru clientii IMM 

 Dobanzi atractive pentru investitii pe termen 
mediu şi lung, marje reduse fată de creditele 
standard 

 Maturităţi adaptate necesităţilor de finanţare 
specifice 

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

 Produsele oferite acopera o gama larga de 
activitati ce pot primi finantare in cadrul 
programelor externe 
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Finantari BEI 
 

 Clienti eligibili: 

 IMM-uri autonome conform Legii 346/2004 (cu exceptia sectoarelor excluse) 

 Intreprinderi cu capitalizare medie de piata 

 Autoritati publice 

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

 Destinatie:  

 Finantarea  proiectelor de investitii  

 Finantarea capitalului de lucru 

 Finantarea creditelor pentru proiecte de accesare Fonduri Europene 
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Finantari BEI 
 

 Dobanda competitiva: ROBOR 6M + marja incepand de la 1,74% 

 Valuta: RON/ EUR 

 Valoare maxima: 12,5 milioane EUR 

 Perioada de creditare: minim 24 luni (linii de credit), maxim 12 ani 
(credite de investitii ) 

 Garantii: orice garantii sau mix de garantii acceptate de Banca 

 Ipoteca imobiliara  

 Ipoteca mobiliara  (bunuri mobile, cash colateral, creante) 

 Gaj asupra titlurilor negociabile 

 Fideiusiune 

 Scrisoare de garantie bancara  

 Scrisoare de garantie emisa de un Fond de Garantare agreat etc. 
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Finantari BEI  
 

 Transa speciala, dedicata tinerilor (pana in 25 ani) 

 Clienti eligibili : 

 IMM-uri care au angajat/intenţioneaza sa angajeze 1 tanar (5 tineri in cazul 
companiilor cu pana la 3000 salariaţi) in ultimele/ urmatoarele 6 luni 

 Compania este deţinuta sau este administrata de o persoana tanara 

 Compania ofera training vocational pentru personalul tanar sau 
stagiu/programe de training pentru tineri  

 Societatea are un acord de cooperare activa cu un colegiu tehnic /scoala / 
universitate de angajare a tinerilor 

 Valoarea transei: 5 milioane EUR 
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Finantari BEI  
 

 Tipuri de proiecte eligibile: finantarea investitiilor si a capitalului de 
lucru pentru companii care desfasoara activitati in domenii precum: 

 Fabricarea, prelucrarea si conservarea produselor alimentare 

 Fabricarea produselor textile si a incaltamintei 

 Fabricarea produselor din lemn / material plastic /sticla 

 Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice 

 Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer 
condiţionat 

 Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul 

 Intreţinerea si repararea autovehiculelor si a motocicletelor 

 Hoteluri si restaurante 

 Activitati de consultanta etc 
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Finantari prin Programul Romano-
Elvetian 

 
 Clienti eligibili: 

 IMM-uri autonome conform Legii 346/2004 (cu exceptia sectoarelor excluse) 

 Domenii eligibile: 

 Productie  

 Servicii medicale 

 Turism 

 Comercializarea sistemelor / echipamentelor specifice economisirii de energie 
si a celor care utilizeaza resurse de energie regenerabila 

 Transport (cu cu exceptia achizitiei de vehicule bazate pe combustibili fosili ) 

 Informatii si comunicatii (IT&C) 

 Constructii 

 Activitati profesionale, stiintifice si tehnice 

 Destinatie: realizarea de investitii pentru dezvoltarea afacerii 
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Finantari prin Programul Romano-
Elvetian 

 
 Dobanda competitiva: ROBOR 6M +1% 

 Comisioane: zero, cu exceptia comision de administrare / gestiune (0,5% 
la valoarea creditului) 

 Valuta: RON 

 Valoare maxima: 1.098.480 lei (echivalent 150.000 CHF) 

 Perioada de creditare: maxim 84 luni (credite de investitii) 

 Garantii: garantie emisa de FNGCIMM pentru maximum 80% din 
valoarea creditelor sau orice garantie sau mix de garantii acceptate de 
Banca 
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Va multumesc! 
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Ramona Ivan 

Director, CEC Bank  


