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Ziarul Bursa
țConferin a Antreprenoriatul 
Feminin

“ țProduse de finan are pentru femei anteprenor – Aface ri de succes 
conduse de femei.”

“Femeia la putere - o lume mai bun ă “

Bucureşti, 15 mai 2018
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țCEC BANK, partenerul IMM-urilor, sus ine antreprenoriatul feminin!

Femeia  antreprenor, lider, manager de succes! De ce?

�Pentru că liderii femei deŃin echilibrul fin dintre rezultate şi rela Ńii, sunt multi-tasking, 
trăsături dobândite din felul de a fi, precum şi din activitatea zilnică, citesc indicii sociale subtile 
şi răspund la eventualele probleme înainte ca acestea să devină chiar probleme. Găsirea unui 
echilibru corect între cele două aspecte este o provocare dură în care femeile excelează, ceea 
ce duce la angajaŃi implicaŃi şi motivaŃi şi la rezultate puternice.

�Un business are nevoie şi de perspective creative şi inovative – un avantaj pe care femeile 
îl au prin firea lor. Empatia, compasiunea, organizarea şi spiritul de cultivare a valorilor sunt 
trăsături valoroase ale femeilor lider. Prin integrarea laturii umane în structurile organizatorice, 
femeile în funcŃii de conducere stabilesc standardul pentru inovaŃie.

�Abilit ăŃile de comunicare sunt necesare pentru cele mai multe posturi de conducere, iar 
femeile excelează în acest domeniu. Sunt obişnuite să asculte problemele şi apoi să emită 
directive, aşadar din start pornesc cu un atuu.

�Concluzie : iniŃiativă şi comunicare, deschidere şi abilitatea de a inova, sociabilitate şi tipul 
de management abordat, îndeplinirea scopurilor propuse.
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țCEC BANK, partenerul IMM-urilor, sus ine antreprenoriatul feminin!

țÎn România, femeile reprezintă o minoritate în cadrul comunită ii de afaceri, deoarece, 
țchiar dacă ele constituie 51% din totalul popula iei, conform studiului Mastercard din 
ț2017 asupra antreprenoriatului feminin în 54 de ări din lume, România este pe locul 

ț28, cu doar 25,3% din totalul numărului de afaceri de inute de femei, comparativ cu 
ș30,8% în Spania, 29,6% în Polonia i 27,8% în Ungaria.*

țÎn CEC Bank, însă cca 84% sunt femei, din acestea cca 10% ocupă o func ie de 
conducere, iar din totalul posturilor de conducere cca 71% sunt ocupate de femei, 

șceea ce demonstrează că zona serviciilor este o activitate prielnică doamnelor i 
șdomni oarelor.

ș țAcela i studiu arată că femeile sunt prezente, de regulă, în activită i private de mici 
ț țdimensiuni din domeniul serviciilor, educa iei sau comer ului, fie că vorbim de firme 

țnou infiin ate, fie că vorbim de firme care au trecut de “vârsta majoratului”.

*Sursa: site: valoria.ro, Studiul Mastercard Index of Women Entrepreneur 2017
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țCEC BANK, partenerul IMM-urilor, sus ine antreprenoriatul feminin!

țPlecând de la poten ialul încă neexploatat pe acest segment al antreprenoriatului 
țfeminin, CEC Bank a creat produse care răspund acestor necesită i, dintre care:

țFinan ări prin Programul Rom â țno-Elve ian

� țClien i eligibili:

� țIMM-uri autonome conform Legii 346/2004 (cu excep ia sectoarelor excluse);

� Perioada de creditare: țmaxim 60 luni (credite de investi ii).

�Domenii eligibile:

� țProduc ie; 

� Servicii medicale;

� Turism;

� șComercializarea sistemelor / echipamentelor specifice economisirii de energie i a 
celor care utilizează resurse de energie regenerabilă.

�Doband ă competitiv ă: ROBOR 6M +1%.

�Valuta: lei.
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Programul Start-up nation

� țDestina ia creditului ț: finan area cheltuielilor eligibile din Proiect, conform Acordului de 
țfinan are încheiat de beneficiar cu MMACA.

�Perioada de creditare : maximum 24 luni.

�Valoarea creditului : maximum 200.000 lei.

�Valuta: lei.

� țContribu ie proprie : nu se solicită.

�Dobânda aferent ă creditelor acordate în perioada 2018-2020 : fixă de 3,99%/an.

�Comisioane aferente creditelor acordate în perioada  2018-2020:
� Analiză: 0%;
� țGestiune: 0,75 % din valoarea creditului, perceput la data scaden ei creditului;
� țAcordare: 0,75% aplicat la valoarea creditului, perceput la data scaden ei 

creditului;
� Rambursare anticipată: 0%.

țCEC BANK, partenerul IMM-urilor, sus ine antreprenoriatul feminin!
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țCEC BANK, partenerul IMM-urilor, sus ine antreprenoriatul feminin!

țCredit de investi ii - țprogram na ional multianual de microindustrializare

� țDestina ia creditului: ț ț finan area cheltuielilor eligibile aferente proiectului de investi ii, în 
ț țpropor iile stabilite în schemele de finan are conform Procedurilor de implementare a 

Programului.

�Perioada de creditare:  maximum 60 luni.

� țPerioada de gra ie: 12 luni.

�Valuta:  lei.

�Dobânda aferent ă creditelor acordate în perioada 2018-2020:  fixă de 4,49%/an.

�Comisioane aferente creditelor acordate în perioada  2018-2020:
� Analiză: 0,50% aplicat la valoarea creditului, perceput la data depunerii dosarului de credit:
� Gestiune: 0,50% aplicat la valoarea creditului, perceput la data efectuării primei trageri;
� Acordare: 0,50% aplicat la valoarea creditului, perceput la data efectuării primei trageri;
� Rambursare anticipată: 0%.
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țCEC BANK, partenerul IMM-urilor, sus ine antreprenoriatul feminin!

Alte programe destinate afacerilor antreprenoriale micro, derulate inclusiv în anii 
țpreceden i:

1. Programul pentru ț șstimularea înfiin ării i dezvolt ării microîntreprinderilor de 
țcătre întreprinz ătorii debutan i în afaceri – SRL – D;

2. Programul pentru ț șdezvoltarea abilit ă ilor antreprenoriale în rândul tinerilor i 
țfacilitarea accesului la finan are  – START;

3. Linii de credit acordate în baza OUG 92/2013 privind Programul de garantare 
șpentru întreprinderi mici i mijlocii;

ț4. Credite punte pentru finan area capitalului de lu cru șpentru desfă urarea 
țactivită ilor curente de către beneficiarii schemelor de sprijin implementate de APIA;

5. ț Finan ări acordate conform OUG 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea 
ș ți facilitarea accesului la finan are al fermierilor , al beneficiarilor PNDR 2014-

ș ș2020 i POPAM 2014-2020, precum i pentru dezvoltarea afacerilor în domeniul 
ț șproduc iei vegetale, zootehnice i acvaculturii, etc.
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țCEC BANK, partenerul IMM-urilor, sus ine antreprenoriatul feminin!

ț șEvolu ia soldului creditelor acordate de CEC Bank IMM-urilor, AAPL-urilor i 
țclien ilor mari, în perioada 2008 – 2017 (mil.lei).
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țDe ce aleg ne aleg clien ii ?

� Pentru că avem reprezentarea cea mai mare la nivel teritorial !

�Pentru că șavem produse dedicate i flexibile ( Ex: o linie de credit se acordă pe 2 ani, 
țun credit de investi ii se acordă până la 15 ani, iar un Business card se acordă rapid, în 
ț țbaza unei documen a ii simplificate)!

�Pentru că avem o politic ă transparent ă ș i corect ă ț ț în rela ia cu clien ii nostri, începând 
de la perioada de ofertare!

�Pentru că avem  parteneriate strategice care permit acordări de credite cu  o marjă 
ț țpeste cota ia Robor de 1 % ( programul Româno Elve ian) sau cu dobândă fixă de 3,99% 

(Start-up nation)!

�Pentru că ne implicăm în toate țProgramele Guvernamentale de finan are;

�Pentru  că avem o echip ă puternic ă ș i profesionist ă de consiliere gratuit ă, inclusiv  
șpentru accesarea de fonduri europene i pentru IMM-u ri!

țCEC BANK, partenerul IMM-urilor, sus ine antreprenoriatul feminin!
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Salon de infrumusetare
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D-na Trandafir Lavinia, administratorul firma SC Byuti SRL-D a dezvoltat cu sprijinul CEC Bank un cabinet de coafura si 
cosmetica in apropierea Craiovei, iar ulterior si-a extins afacerea cu un salon in centrul orasului Craiova. Echipamentele 
achizitionate de buna calitate si priceperea patroanei, specializata in strainatate au dus la formarea unui cabinet cunoscut si apreciat 
de tinerele craiovence. 
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Fabricarea articolelor din sticla ceramica
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D-na  Leontina Simina, administrator al SC Cerglass SRL din Jud. Hunedoara, a dezvoltat o afacere de succes  avand ca 
obiect de activitate fabricarea obiectelor din sticla fuzionata si ceramica (articole decorative si artistice de portelan). Fabrica a fost 
modernizata cu Fonduri Europene prin Programul operational Regional 2007-2013, axa prioritara 4’’Sprijinirea dezvoltarii mediului 
de afaceri regional si local’’, cu cofinantare CEC Bank. 
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Laborator de cofetarie

D-na  Paulina Vals  conduce SC Piccolo Angelo SRL din jud Tulcea cu o echipa de 125 de salariati care produce prajituri, 
paine, dulceturi si zacusca de peste 2 mil. euro anual, productie pe care o valorifica prin intermediul celor 12 cofetarii proprii, 100 de 
magazine partenere, dar si la export: Italia, Germania si Belgia. Recent a participat la Targul International de produse alimentare 
“Alimentaria 2018” desfasurat la Barcelona, ca reprezentant al Romaniei, pentru prezentarea de produse traditionale specifice.  
Afacerea a fost sustinuta de CEC Bank prin credite de investitii pe Fonduri Europene si alte produse de creditare specifice.
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Infiintare sera de rosii

D-na Silvia Raileanu a infiintat in jud. Timis o ferma agricola pentru legume cu fonduri europene prin F.E.A.D.R. măsura 
1.2.1., confinantata prin CEC Bank, cuprinzand un spatiu sera de legume de 10.268 mp, spatii in demisol pentru sere răsaduri si 3 
camere pentru cultivarea ciupercilor cu o suprafata de 1.080 mp.
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Concluzie : 

IMM-urile au în CEC Bank un partener de încredere pentru 

ț ș țfinan area i dezvoltarea activită ii lor, care le poate pune la 

țdispozi ie o gamă variată de produse  de creditare, dedicate, flexibile 

ș ți transparente, inclusiv finan ări în cadrul programelor 

șguvernamentale, precum i alte servicii bancare specifice (cash 

țmanagement, debitare directă, opera iuni de cont curent, internet 

banking, mobile banking, etc)!

țCEC BANK, partenerul IMM-urilor, sus ine antreprenoriatul feminin!
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țVă mul umim! 


