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Implicarea CEC Bank în sus ţinerea politicilor şi programelor
de dezvoltare rural ă

1. Experien ţa CEC Bank în finan ţarea agriculturii şi a mediului rural

� Acordarea de facilităţi de credit pentru acoperirea necesarului de finanţare al clienţilor din mediul
rural

� Proiecte susţinute prin finanţare CEC Bank, pentru activităţi specifice agriculturii
� Categorii de clienţi şi tipuri de activităţi finanţate de CEC Bank
� Managementul programelor de finanţare externe:

Programe finanţate de UE 
Programe finanţate de alte instituţii financiare internaţionale
Programe finanţate de Guvern
Programe cu finanţare mixtă

2. Obiective generale specifice:
� Viziunea şi valorile strategiei viitoare, suport pentru creşterea afacerilor în agricultură şi mediul rural
� Segmentele de clienţi şi sectoarele de activitate stimulate de CEC Bank prin oferta proprie
� Oferta de produse şi servicii promovate în zona rurală, accesibilă, diversificată şi flexibilă:

Operaţiuni de cont curent, credite şi produse de tip credit, depozite bancare, ofertă 
diversificată de servicii, pachete de produse şi servicii dedicate proiectelor susţinute de 
fondurile europene şi naţionale
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Experien ţa CEC Bank în finan ţarea agriculturii şi a mediului rural

Creditul agricol

- activitate curent ă, produc ătorii

prevazu ţi în Legea nr. 150/2003

Acordul de finan ţare pentru

activitatea curent ă de 

produc ţie agricol ă

Credite de investi ţii pentru

cofinan ţarea proiectelor

implementate cu fonduri în 

cadrul programului de 

pre-aderare SAPARD

Credite de pre-finan ţare şi co-finan ţare a

proiectelor europene (PNDR şi POP)

Credite de investi ţii pentru cofinan ţarea 

proiectelor SAPARD,acordate din Fondul

pentru creditarea investi ţiilor

în agricultur ă (Fermierul)

Creditul subven ţie APIA

-Credit punte pentru

desf ăşurarea lucr ărilor

agricole

Credite acordate în cadrul

Programului BERD Rural
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Credite pentru achizitia de teren agricol si microcredite

pentru sustinerea fermelor de familie in baza OUG 

nr. 43/2013

Credite pentru achizi ţia de teren

agricol şi microcredite pentru

sus ţinerea fermelor de familie în baza

OUG nr. 43/2013  



Constituirea de Birouri de consiliere clien ți (1)

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
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Sprijinirea beneficiarilor în acoperirea

necesarului de finanțare

Peste 200 persoane instruite în 

problematica fondurilor europene, din 

care 47 consilieri cu experiență în 

domeniu

Peste 21.900 finanțări

acordate

Constituirea de Birouri de consiliere clien ţi (2)

Granturi -

peste 7,5 miliarde lei
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Credite acordate cu accesarea de Fonduri Europene
până la data de 31.03.2014
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mil lei

Aprobat Numar Valoare
Valoare 

grant

Credite Fonduri europene 1.316 3.098,62 5.986,97

Credite punte subventii la hectar 2008 611 92,00 136,40

Credite punte subventii la hectar 2009 1.004 145,00 220,00

Credite punte pentru subventii la hectar 2010_ SAPS si PNDC 1.505 147,10 210,10

Credite punte pentru subventii la hectar 2010- SAPS 1.891 117,20 167,40

Credite punte pentru AXA II PNDR subventii 2009 232 10,00 12,96

Credite punte pentru AXA II PNDR subventii 2010 517 20,35 13,00

Credite punte pentru AXA II PNDR subventii 2011 146 12,99 16,00

Credite punte pentru AXA II PNDR subventii 2012 322 25,10 31,42

Credite punte pentru subventii la hectar 2011- SAPS 3.336 136,80 171,00

Credite punte pentru subventii la hectar 2012- SAPS 5.047 180,10 207,01

Credite punte pentru subventii la hectar 2013- SAPS 5.715 192,30 213,66

Credite punte pentru subventii bunastare porcine - 2012 30 14,14 15,71

Credite punte pentru subventii bunastare pasari -  2012 28 15,73 17,46

Credite punte pentru subventii- Mas.215-porcine - 2013 19 10,10 11,22

Credite punte pentru subventii- Mas.215-pasari  - 2013 8 6,37 7,07

Credite Sapard 231 174,30 104,60

21.958 4.398,20 7.541,98

SGB pentru avans din grant 251 322,13 mil lei



Credite punte pentru subven ţii  finan ţate de la Bugetul Na ţional

până la data de 31.03.2014
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Număr 

credite

Valoare 

acordată

mil lei

Credite punte pentru subvenţii PNDC zootehnie - 2009 20.440 111,00

Credite punte pentru subvenţii sector vegetal şi zootehnie - 2009 466 31,00

Credite punte pentru subvenţii PNDC zootehnie - 2010 16.947 118,00

Credite punte pentru subvenţii bunăstare păsări şi porcine - 2010-2011 71 44,00

Credite punte pentru subvenţii sector vegetal - PNDC 4 Tutun - 2010 6 0,10

Credite punte pentru subvenţii PNDC zootehnie - 2011 10.850 91,40

Credite punte pentru subvenţii bunăstare păsări şi porcine - 2011-2012 91 56,00

Credite punte pentru subvenţii PNDC zootehnie - 2012 23.734 185,03

Credite punte pentru subvenţii PNDC 1 sectorul vegetal  - 2012 399 16,62

Credite punte pentru subventii PNDC zootehnie - 2013 9.621 58,59

Credite punte pentru subventii PNDC zootehnie bovine -2013 4.189 19,45

86.814 731,19



Facilit ăţi pentru proiecte de accesare Fonduri Europene
acordate  până la data de 31.03.2014

Numar Valoare (mil lei)

� Scrisori de confort 714 1.648,08

� Scrisori de garan ție bancar ă pentru restituire avans 251 322,13

� Credite punte pentru subven ții 20.642 1.299,58

� Credite investi ții fonduri europene 1.316 3.098,62 

- din care agricultura 574                                  889,92

� Valoare grant      total proiecte 7.541,98

- din care agricultura + APIA                                                         2.382,00
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Structura creditelor acordate pentru proiecte de inves ti ţii Fonduri 
Europene pe programe opera ţionale, la data de 31.03.2014



Structura creditelor acordate pentru proiecte de inves ti ţii
Fonduri Europene pe sectoare de activitate, la data de 

31.03.2014
3%

7%

2%2%

12%

3%

29%

42%

Sectorul public Agricultura Industrie Servicii Constructii Turism Comert Alte ramuri
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Creditele destinate acces ării de fonduri 
europene beneficiaz ă de avantaje comparativ cu 

oferta standard

� Marja de dobândă redusă cu 0,5% la lei, respectiv 0,6% la creditele în 

euro;

� Gradul de acoperire cu garanții este mai redus  (între 105%-115%, în 

funcție de clasa de risc);

� La accesarea finanțărilor din PNDR, dobânda este de maximum

ROBOR 6M + 4,5% conform Ordinului MADR nr. 703/2013.
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Produse pentru accesare fonduri europene (1) 

Destina ţie:

• Garantarea restituirii de către beneficiar a 
prefinanțării (avansului încasat);

Scrisoare
de garan ţie

bancar ă

Scrisoare de 
confort

Destina ție
• Servește ca document justificativ de atestare a 

capacității beneficiarului de co-finanțare a 
proiectului eligibil.
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• Finanțarea proiectelor complexe, care se realizează în mai
multe tranşe;

• Durata de creditare – maximum 10 ani;
• Revolving primii 3 ani (soldul urmând să fie rambursat în rate în 

maximum 7 ani);
• Maximum 85% din valoarea totală a proiectului;

Produse pentru accesare fonduri europene (2)

Linie de credit 
pentru investi ţii

Credit de 
investi ţii

• Finanţarea proiectelor simple, care se realizează într-o singură
tranşă:

• Durata de creditare - maximum 10 ani;

• Maximum 85% din valoarea totală a proiectului;

Credit punte
• Prefinanţarea parţială sau integrală a grantului aferent

proiectelor;

• Durata de creditare – maximum 6 luni;

• Maximum 100% din valoarea grantului.
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Obiective prioritare ale CEC Bank privind finan ţarea pentru
accesarea fondurilor europene

� Finan ţarea cu prec ădere a IMM-urilor, agriculturii, administra ţiilor publice
locale;

� Sprijinirea în continuare a clien ţilor care realizeaz ă proiecte de accesare
fonduri europene; 

� Colaborarea cu forurile competente din România pentru îm bunătăţirea
procesului de absorb ţie în actuala perioad ă de programare;

� Participarea la grupurile de lucru constituite pentru cr earea cadrului
necesar implementarii perioadei de programare 2014-2020 .
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Rezultatele colaborării dintre CEC Bank 
şi Banca Europeană de Investiţii (BEI) pentru

susţinerea mediului de afaceri

Peste 100 de IMM-uri susţinute prin finanţare CEC Bank cu surse
BEI  

45 mil. EUR aproape integral alocaţi prin acordarea de credite de 
investiţii şi linii de credit pentru susţinerea proiectelor
investiţionale
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Structura pe ramuri de activitate a creditelor
acordate din surse BEI
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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 
excepţii (ind. armamentului, ind. băuturilor alcoolice 
de o anumită concentraţie 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 maximum 100% 
din costurile totale ale proiectului
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Credite din surse BEI – tranşă dedicată
tinerilor (până în 25 ani)

� Clienţi eligibili:

� IMM-uri care au angajat/intenţionează să angajeze 1 tânăr (5 tineri in 
cazul companiilor cu până la 3000 salariaţi) în ultimele/ următoarele 6 
luni

� Compania este deţinută sau este administrată de o persoană tânără

� Compania oferă training vocaţional pentru personalul tânăr sau
stagiu/programe de training pentru tineri

� Societatea are un acord de cooperare activă cu un colegiu tehnic/şcoală / 
universitate de angajare a tinerilor

� Valoarea tranşei: 5 mil. EUR
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Avantaje pentru clienţi

� Dobânzi atractive pentru investiţii pe termen mediu şi lung, 
asigurându-se o marjă redusă cu cel puţin 0,50% faţă 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 Investiţii ridicându-se la un nivel 
minim de complexitate pentru astfel de variante de finanţare
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Misiunea B ăncii

“CEC Bank trebuie s ă fie o banc ă comercial ă universal ă, 
competitiv ă, care s ă ofere clien ţilor produse şi servicii diverse 
şi de calitate, urm ărind cu prec ădere finan ţarea IMM-urilor, 
agriculturii, administra ţiilor publice locale, precum şi a acelor
proiecte bancabile care prin natura lor, contribuie la d ezvoltarea
economic ă, crearea şi men ţinerea locurilor de munc ă. 

Banca va fi un element activ în sprijinirea clien ţilor pentru
accesarea Fondurilor Europene şi se va implica în sus ţinerea
Programelor Guvernamentale. 

O aten ţie deosebit ă va fi acordat ă în continuare rela ţiei cu 
popula ţia Rom âniei".


