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Ziarul Bursa 
Bucureşti, 26 aprilie 2017 

Conferinta Antreprenoriatul 
Feminin 

 
“Femeia la putere - o lume mai bună"  

 
“CEC BANK, partenerul IMM-urilor, 
sustine antreprenoriatul  feminin!” 

 
 

        

     

                       
 

      Mirela Iovu 
                     Vicepresedinte 
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“CEC BANK, partenerul IMM-urilor!” 
 

Date importante :  

 

• 75 % dintre clientii PJ ai CEC BANK  sunt IMM -uri; 

• soldului creditelor PJ, inclusiv IMM, a crescut pe parcursul anului 
2015 fata de 2014 , cu 20%, acest trend crescator mentinundu-se si 
pe parcursul anului 2016 dar si in trimestrul I al anului 2017; 

• valoarea granturilor incasate de beneficiarii de proiecte din Fonduri 
Europene, finantati de catre CEC Bank,  a ajuns la 11.3 miliarde lei; 
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“CEC BANK, partenerul IMM-urilor!” 

 
42%  dintre clientii PJ sunt companii fondate/au ca actionar/asociat 
majoritar, doamne iar dintre acestea, 11% sunt conduse de doamne si 
doar 3,2% beneficiaza de produse de creditare. 

 

Aceasta statistica releva urmatoarele: 

1) Ponderea companiilor fondate/conduse de doamne este 
inca redusa, fiind necesare in continuare masuri nationale 
pentru a stimula dezvoltarea initiativei feminine in afaceri;  

2) Doamnele tind sa fie de doua ori mai prudente in asumarea 
de riscuri si in accesarea de credite; 

3) Doamnele sunt adeptele unei cresteri organice a afacerii, in 
trepte, cu capitalizarea profitului; 

 

4 



Copyright © CEC Bank 2017 www.cec.ro 

“CEC BANK, partenerul IMM-urilor!” 

Dar pentru a confirma ca de fapt doamnele pot fi bune 
antreprenoare, curajoase si tenace, exemplificam cateva  domenii 
grele, specifice barbatilor, in care acestea au reusit sa dezvolte afaceri 
de succes: 

 

� Fasonarea pietrei si montat marmura; 

� Producetie fitinguri; 

� Aplicarea de pardoseli  pe baza de rasini 
sintetice(epoxidice/ poliuretanice/ acrilice);  

� Crestere suine; 

� Comercializare utilaje agricole si tractoare; 

� Transportul international de marfuri; 
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CEC Bank,  partenerul IMM-urilor! 
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CEC Bank, partenerul  IMM-urilor! 
 De ce aleg ne aleg clientii ? 

•  Pentru ca avem reprezentarea cea mai mare la nivel 
teritorial!  

•  Pentru ca avem produse dedicate si flexibile ( o linie de credit 
se acorda pe 2 ani, un credit de investitii se acorda pana la 15 ani iar 
un Business card de pana la 350.000 lei, se acorda rapid, in baza unei 
documentatii simplificate)! 

• Pentru ca avem parteneriate strategice care permit acordari de 
credite cu  cca 2 % dobanda la lei ( programul Romano Elvetian) sau 
de  2,75 % la Lei) din  surse BEI! 

• Pentru ca ne implicam in toate Programele Guvernamentale de 
finantare; 

• Pentru  ca avem 48 birouri judetene de consiliere gratuita 
pentru accesarea de fonduri europene si pentru IMM-uri! 
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CEC Bank, partenerul  IMM-urilor! 

 
 

Programe Guvernamentale de finantare in care Banca este/ a fost 
implicata : 

� Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul 
tinerilor si facilitarea accesului la finantare – START 2016; 

� Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii 
microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in 
afaceri – SRL – D 2016; 

� Finantari acordate conform OUG 43/2013 privind privind unele masuri 
pentru dezvoltarea si facilitarea accesului la finantare al 
fermierilor, al beneficiarilor PNDR 2014-2020 si POPAM 2014-2020, 
precum si pentru dezvoltarea afacerilor in domeniul productiei vegetale, 
zootehnice si acvaculturii; 

� Credite punte pentru finantarea capitalului de lucru pentru 
desfasurarea activitatilor curente de catre beneficiarii schemelor de sprijin 
implementate de APIA; 

� Linii de credit acordate in baza OUG 92/2013 privind Programului de 
garantare pentru intreprinderi mici si mijlocii; 
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CEC Bank  - partenerul  IMM-urilor! 

Credite acordate in cadrul  

Programului  

Romano-Elvetian 

Credite acordate 

 din surse  

atrase de la BEI 

Credite de investitii Linii de Credit Factoring 

Credite pentru  

finantarea activitatii  

curente 

      Credite pentru        

activitati de leasing 

Credite pentru 

achizitie teren destinat 

activitatilor agricole 

Credite APIA 

Credite acordate in cadrul unor Programe cu finantare externa 

Alte tipuri de credite acordate de Banca 

Credite acordate  

pentru accesarea 

de fonduri europene 
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CEC Bank, partenerul IMM-urilor!  
 

Asigura consultanta specializata pentru IMM-uri,  
prin: 

Peste 1026 unitati 
teritoriale 

Birouri pentru 
IMM-uri si Fonduri 

Europene 

Personal 
Specializat 
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Finantare pentru IMM-uri din 
programe externe 

 

Credite acordate din surse atrase de la  
Banca Europeana de  Investitii 

Credite acordate in cadrul Programului  
Romano -Elvetian  

- schema de ajutor de stat -  

Credite acordate pentru accesarea 
de fonduri europene 
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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 de la Banca Europeana de 
Investitii 

 � Clienti eligibili: 

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

� Intreprinderi cu capitalizare medie de piata 

� Autoritati publice 

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

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

� Dobanda competitiva: ROBOR 6M + marja intre 1,74 pp si 3,25 pp (intre 
1,64 pp si 3,15 pp pentru companiile care dezvolta proiecte cu personal tanar) 

� Valuta: EUR / RON 

� Valoare maxima: 12,5 milioane EUR 
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Finantari prin Programul 
Romano-Elvetian 

 � Clienti eligibili: 

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

� Perioada de creditare: maxim 60 luni (credite de investitii) 

� Domenii eligibile: 

� Productie  

� Servicii medicale 

� Turism 

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

� Dobanda competitiva: ROBOR 6M +1% 

� Valuta: RON 

� Valoare maxima:  549.240 lei /639.840 lei 
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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
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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          
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Concluzie :  
 

IMM-urile au in CEC Bank un partener de 
incredere pentru finantarea si dezvoltarea 
activitatii lor, care le poate pune la dispozitie 
o gama variata de produse  de creditare si de, 
dedicate si flexibile, inclusiv finantari in 
cadrul programelor guvernamentale, precum 
si alte servicii bancare specifice (cash 
management, debitare directa, operatiuni 
prin cont curent, internet banking)! 


