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Fonduri europene alocate Romaniei   
 

43    

EUR

43    

mld. 

EUR 

PNDR – 8 mld. EUR + 10 

mld. EUR plati directe 

POR – 6,7 mld. EUR 

POC – 1,33 mld. EUR POCU – 4,22 mld. EUR 

POIM – 9,41 mld. EUR 

POP – 0,16 mld. EUR Altele – 3,17 mld. EUR 
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Oportunitati de afaceri in  
perioada de programare 2014 - 2020 

Alocari                

- mld EUR -
Beneficiari Eligibili

Programul Operational Regional 6.70 IMM-uri; Autoritati publice; ONG-uri; Unitati de cult

Programul Operational Competitivitate 1.33
IMM-uri si intreprinderi mari; Administratii publice; 

Parteneriate de cooperare

Programul Operational Capital Uman 4.22

Autoritati publice locale si centrale; ONG-uri; Universitati; 

Intreprinderi din sectorul privat; Furnizori de formare; 

Sindicate; Patronate;  Academia Romana;  Camere de 

Comert , Industrie si Agricultura

Programul Operational Infrastructura Mare 9.41

Autoritati publice locale si centrale; Universitati; ONG-uri; 

Administratorul infrastructurii de transport rutier, feroviar, 

canale navigabile, porturilor maritime si fluviale; Metrorex; 

ANAF

Programul Operational de Pescuit si Afaceri Maritime 0.17
IMM-uri, microintreprinderi, autoritati locale, Grupuri de 

Actiune Locale pentru Pescuit (FLAG)

Alte Programe 3.17

Total Programe Operationale 25.00

Programul National de Dezvoltare Rurala 8.00

IMM-uri si microintreprinderi; Autoritati publice; Fermieri; 

Grupuri de producatori si cooperative; Grupuri de actiune 

Locala.

Plati directe in Agricultura (APIA) 10.00

TOTAL GENERAL 43.00
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Posibili parteneri in implementarea 
proiectelor europene de succes  

  

Autoritatea de  
management 

Consultant        Banca CLIENT 

Fonduri de garantare/ 
 de investitii 
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CEC Bank – implicata in sustinerea 

proiectelor cu componenta europeana 
nerambursabila 

credite acordate in perioada ianuarie 2008 -             
decembrie 2014 

 

valoarea acestor credite 

 
 

 valoarea grant-urilor aferente 

 
 

 pentru Fonduri Europene 

  
 

peste 26 mii peste 26 mii 

~5 mld. lei ~5 mld. lei 

~9 mld. lei ~9 mld. lei 

42 birouri 42 birouri 
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Birouri de consiliere cliențțțți  

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 
 

42 de birouri cu 
personal dedicat 
specializat în 
domeniul 
Fondurilor 

Europene și al 
IMM-urilor 

42 de birouri cu 
personal dedicat 
specializat în 
domeniul 
Fondurilor 

Europene și al 
IMM-urilor 
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• Finantarea proiectelor complexe realizate  in mai 
multe transe 

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

• Maxim 85% din valoarea totala a proiectului, 
inclusiv TVA aferent 

 

Produse CEC BANK pentru accesarea de 
fonduri europene  

 

 

LINIE DE CREDIT 

PENTRU INVESTITII 
 
 

 

 

CREDIT DE  

INVESTITII 
 
 

• Finantarea proiectelor simple realizate  intr-o 
singura transa 

• Durata de creditare maxim 10 ani  
• Maxim 85% din valoarea totala a proiectului, 

inclusiv TVA aferent 
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• Prefinantarea partiala sau integrala a grantului 
aferent proiectelor 

• Durata de creditare maxim 6 luni  

• Maxim 100% din valoarea grantului 
 

Produse CEC BANK pentru accesarea de 
fonduri europene  

 

 

CREDIT PUNTE 

 
 
 

 

 

SCRISOARE DE  
GARANTIE BANCARA 

 
 

 
 

• Garantarea restituirii de catre beneficiar a 
prefinantarii / avansului incasat 
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� Demarati colaborarea cu Banca din momentul in care proiectul este la nivel 
de idee, astfel incat impreuna cu specialistii bancii sa se poata realiza o 
structura de finantare realista 

� Colaborati cu o firma de consultanta specializata, atent selectata, pe baza 
experientei acesteia, a reputatiei si a recomandarilor 

� Elaborati un studiu de piata riguros care sa fundamenteze ipotezele de 
crestere ale afacerii in orizontul de prognoza 

� Folositi previziuni ale cresterii/evolutiei afacerii realiste/conservatoare 

� Determinati in mod relist necesarul de finantare - corelarea datei depunerii 
cererilor de rambursare/plata a grantului cu momentul incasarii acestuia 

� Demarati proiectul de investitii numai dupa ce structura de finantare a 
proiectului este clarificata 

� Stabiliti un grafic de implementare a proiectului relist, corelat cu durata 
reala a etapelor de implementare ale proiectului   

9 

Recomandari adresate beneficiarilor 
pentru implementarea proiectelor cu 

fonduri UE (1) 
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Recomandari adresate beneficiarilor 
pentru implementarea proiectelor cu 

fonduri UE (2) 
Folosirea unui partener (banca, consultant) cu expertiza in domeniu 
in perioada de implementare a proiectului va poate ajuta sa evitati 
aparitia unor probleme legate de: 

� Obtinerea cu dificultate /intarziere a finantarii nerambursabile sau solicitarea 
rambursarii partiale sau totale a ajutorului financiar nerambursabil ca urmare 
a nerespectarii prevederilor aferente aplicarii si derularii procedurilor de 
achizitie, in cazul unui audit facut de catre autoritatile competente 

� Incadrarea in termenele asumate in contractul de finantare si in cererea de 
finantare avand ca posibil efect perceperea unor penalizari sau chiar anularea 
contractului de finantare 

� Depunerea cu intarziere sau incompleta a cererilor de plata/rambursare 
aferente finantarii nerambursabile, cu impact asupra finalizarii in bune 
conditii si la termen a proiectului de investitii 

�  Intelegerea inexacta a drepturilor si obligatiilor beneficiarului, conform 
contractului de finantare nerambursabila semnat 

10 
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CEC Bank – sustine IMM-urile 

credite acordate IMM–urilor in perioada ianuarie 2008 – 
decembrie 2014 

 
 

valoarea acestor credite 

 
 

ponderea soldului de credite acordate IMM-urilor la 31 
Decembrie 2014 

~ 136 mii ~ 136 mii 

~ 17 mld. lei ~ 17 mld. lei 

~ 43% ~ 43% 
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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  

Credite acordate in cadrul initiativei  
JEREMIE (Fondul European de Investitii) 
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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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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     

� European Enterprise 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 

� Principale activitati in cadrul Programului: 

• consilierea IMM-urilor cu privire la oportunitatea de a fi inclusi in reteaua 
EEN, care asigura o internationalizare a afacerilor acestora, cu posibilitatea 
implementarii cu finantare acordata de CEC Bank 

• completarea de catre personalul implicat a unor chestionare privind domeniile 
de afaceri  de interes pentru clientii IMM existenti /potentiali in vederea 
identificarii de potentiali parteneri (cu acordul prealabil al clientului) 

• consilierea IMM-urilor prin transmiterea de raspunsuri punctuale, in functie 
de 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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Va multumesc! 
 

Ramona Ivan 
Director, Directia Relatii Externe si Finantari Structurale 
Email: ramona.ivan@cec.ro 
Tel.: +40 (0) 21 202 5099 

 


