
. 
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• Romania detine 6% din suprafata totala a UE si 4 % din populatia UE 

• Zonele rurale acopera 87,1 % din teritoriul tarii 

• Buna inzestrare ca resurse de teren, apa si resurse umane 

• Cel mai ridicat numar de exploatatii agricole la nivelul Europei (3,8 mil) 

• 47 % dintre explotatiile de mici dimensiuni din  UE sunt localizate in 
Romania 

• 88,6 % din exploatatiile agricole au o dimensiune economica pana in 4.000 
EURO 

• Ultimul loc din UE ca dimensiune economica a fermelor (medie 2.700 Euro 
per exploatatie) 

• A 6-a cea mai semificativa suprafata agricola utilizata:13,5 milioane ha (55,8 
% din teritoriul Romaniei) 

• Suprafata Agricola neutilizata: 896 mii ha plus 953 mii ha suprafata agricola 
in repaus (sursa INS) 

• Al doilea cel mai mare numar de muncitori in agricultura: 1,6 mil  
 

Aspecte structurale ale agriculturii romanesti 
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Solutii de creditare pentru  
Agricultura 
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� Prezentare generala 

�Produse de creditare pentru finantarea Agriculturii 

� Produse de creditare pentru accesarea Fondurilor 
Europene 
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Prezentare generala 

”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.” 

CEC Bank in cifre … 

... 1.035 unitati,  o pondere importanta in mediul rural 

… peste  3,3 milioane de clienti 

… peste 1.000.000 de carduri emise 

… 152 de ani de activitate bancara 

… peste 6.000 de angajati la dispozitia clientilor 

… locul 2 in sistemul bancar romanesc in functie de  
numarul de clienti Persoane Fizice  

… ponderea creditelor pentru agricultura acordate de CEC 
Bank: 11 - 22% 

… numarul de credite noi acordate pentru agricultura, in 
perioada 2007 - 2015: 93%  

 

 

M  I  S  I  U  N  E 
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� Prezentare generala 

�Produse de creditare pentru finantarea Agriculturii 

� Produse de creditare pentru accesarea Fondurilor 
Europene 
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Linie de credit standard 
 

Destinatie: 

• Satisfacerea nevoilor curente de capital de lucru 

• Refinantarea unor credite pe termen scurt contractate 
de la alte institutii financiare 

 

Caracteristici: 

• Durata de creditare: maxim 24 luni, cu posibilitate de 
prelungire pe noi perioade de maxim 24 luni fiecare 

• Valoarea creditului: corelata cu necesarul de capital de 
lucru al firmei, maxim 50% din cifra de afaceri anuala 
pentru clientii noi si maxim 60% din cifra de afaceri 
anuala pentru clientii existenti 

• Se acorda in Lei sau valuta   

• Posibilitate de rambursare permanenta, pe toata 
durata de valabilitate a liniei de credit   

    
Avantaje: 
• Modalitati de rambursare si garantii flexibile  

• Fara perceperea comisionului de neutilizare 

Credite APIA 

Produse de creditare pentru finantarea Agriculturii 

Credite pentru investitii 

Credite pentru achizitie  
teren agricol 

Linii de credit 

Credite pentru finantarea 
stocurilor 

Descoperit de cont pe card  
Business 

Credite BEI / Jeremie 

Finantarea activitatii  
curente (non-revolving) 
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Linie de credit acordate in baza OUG nr. 92/2013,  
prin Programul de garantare a creditelor  
pentru IMM – se acorda pana la 5.12.2016 
 

Destinatie: 

• Satisfacerea nevoilor curente de capital de lucru 
 

Caracteristici: 

• Durata de creditare: maxim 24 luni, cu posibilitate 
prelungirii o singura data pe o perioada de maxim 12 
luni, in vederea rambursarii liniei de credit 

• Valoarea creditului: corelata cu necesarul de capital de 
lucru al firmei; maxim 5.000.000 lei 

• Se acorda in Lei 

• Posibilitate de rambursare permanenta, pe toata durata 
de valabilitate a liniei de credit   

 

Avantaje: 

• Dobanda avantajoasa (Robor 3 luni + 2,5%) 

• Comision de gestiune 0,08%/luna aplicat la valoarea 
initiala a liniei de credit 

• Nu se percepe comision de analiza si comision de 
acordare 

• Garantii flexibile prin acordarea unei garantii 
FNGCIMM ce acopera max. 50% din valoarea 
creditului 

Produse de creditare pentru finantarea Agriculturii 

Credite APIA 

Credite pentru investitii 

Credite pentru achizitie  
teren agricol 

Linii de credit 

Credite pentru finantarea 
stocurilor 

Descoperit de cont pe card  
Business 

Credite BEI / Jeremie 

Finantarea activitatii  
curente (non-revolving) 
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Creditul special pentru finantarea activitatii 
curente (non – revolving) 
 

Destinatie: 

• Finantarea  cheltuielilor curente aferente activitatii 
firmei 

 

Caracteristici: 

• Durata de creditare: maxim 36 luni, cu o perioada de 
gratie de maxim 12 luni 

• Valoarea creditului: corelata cu necesarul de capital de 
lucru al firmei, maxim 50% din cifra de afaceri pe 
ultimile 12 luni analizate 

• Se acorda in Lei 
 

Avantaje: 
• Garantii flexibile 

• Scadentele pot fi stabilite lunar, trimestrial sau 
semestrial, in rate egale sau inegale, in functie de 
specificul activitatii fiecarui client. 

Produse de creditare pentru finantarea Agriculturii 

Credite APIA 

Credite pentru investitii 

Credite pentru achizitie  
teren agricol 

Linii de credit 

Credite pentru finantarea 
stocurilor 

Descoperit de cont pe card  
Business 

Credite BEI / Jeremie 

Finantarea activitatii  
curente (non-revolving) 
Finantarea activitatii  
curente (non-revolving) 



Credite pentru investitii 
 

Destinatie: 

• Finantarea cheltuielilor cuprinse in proiectele de 
investitii, inclusiv refinantarea unor credite de 
investitii contractate deja  

 

Caracteristici: 

• Durata de creditare: minim 6 luni – maxim 150 luni, 
cu o perioada de gratie de pana la 12 luni 

• Valoarea creditului: maxim 85% din valoarea totala a 
investitiei 

• Se acorda in Lei sau valuta 

• Mod de rambursare si garantii flexibile 

• Scadentele pot fi stabilite lunar, trimestrial sau 
semestrial, in rate egale sau inegale, in functie de 
specificul activitatii fiecarui client. 

 

Avantaje: 
• Dobanda avantajoasa si perioada de creditare extinsa 

in campania promotionala desfasurata pana la 
31.03.2017 

Produse de creditare pentru finantarea Agriculturii 

Credite APIA 

Credite pentru investitii 

Credite pentru achizitie  
teren agricol 

Linii de credit 

Credite pentru finantarea 
stocurilor 

Descoperit de cont pe card  
Business 

Credite BEI / Jeremie 

Finantarea activitatii  
curente (non-revolving) 
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Credit achizitie teren pentru productia agricola 
 

Destinatie: 

• Achizitia de teren pentru productie agricola si 
reabilitarea acestuia in vederea exploatarii agricole 
 

Caracteristici: 
• Durata de creditare: min 6 luni - maxim 240 luni fara 

garantia FNGCIMM si maxim 120 luni cu garantia 
FNGCIMM 

• Perioada de gratie: de pana la 12 luni in functie de 
perioada de creditare 

• Perioada de tragere: maxim 12 luni 
 

Valoarea creditului: 

• Maxim 85% din valoarea totala a investitiei 
 

Avantaje: 
• Modalitati de rambursare flexibile 

• Dobanda avantajoasa in campania promotionala 
desfasurata pana la 31.03.2017 

 

Produse de creditare pentru finantarea Agriculturii 

Credite APIA 

Credite pentru investitii 

Credite pentru achizitie  
teren agricol 
Credite pentru achizitie  
teren agricol 

Linii de credit 

Credite pentru finantarea 
stocurilor 

Descoperit de cont pe card  
Business 

Credite BEI / Jeremie 

Finantarea activitatii  
curente (non-revolving) 
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Credit acordat in baza OUG nr. 43/2013 
 

Destinatie: 

• Achizitia de teren agricol 
 

Caracteristici: 
• Durata de creditare: min 6 luni - maxim 10 ani 
• Perioada de gratie: pana la 12 luni in functie de perioada 

de creditare 
• Perioada de tragere: maxim 12 luni 

 

Valoarea creditului: 

• Maxim 90% din valoarea suprafetelor achizitionate, cu 
mentiunea ca aportul propriu se va consitui doar cash 
 

Avantaje: 
• Garantii flexibile prin acordarea unei garantii FGCR ce 

va acoperi pana la 50% din valoarea creditului 

• Modalitati de rambursare flexibile 

Produse de creditare pentru finantarea Agriculturii 

Credite APIA 

Credite pentru investitii 

Credite pentru achizitie  
teren agricol 
Credite pentru achizitie  
teren agricol 

Linii de credit 

Credite pentru finantarea 
stocurilor 

Descoperit de cont pe card  
Business 

Credite BEI / Jeremie 

Finantarea activitatii  
curente (non-revolving) 
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Credit pentru finantarea stocurilor 
 

Destinatie: 

• Finantarea cheltuielilor de constituire a stocurilor 
temporare sau sezoniere 

• Refinantarea unor credite pentru stocuri contractate la 
alte societati de finantare cat si a celor acordate de 
parteneri pe baza contractuala 

 

Caracteristici: 

• Durata de creditare: maxim 36  luni 

• Perioada de gratie: maxim 12 luni 

• Poate fi revolving sau non-revolving 

• Valoarea creditului se stabileste la nivelul valoric al 
stocurilor de aprovizionat 

• Se acorda in Lei sau valuta 

• Rambursare: scadentele se stabilesc in functie de 
termenele de valorificare a stocurilor creditate 

Produse de creditare pentru finantarea Agriculturii 

Credite APIA 

Credite pentru investitii 

Credite pentru achizitie  
teren agricol 

Linii de credit 

Credite pentru finantarea 
stocurilor 
Credite pentru finantarea 
stocurilor 

Descoperit de cont pe card  
Business 

Credite BEI / Jeremie 

Finantarea activitatii  
curente (non-revolving) 
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Produse de creditare pentru finantarea Agriculturii 

APIA -  SAPS 
• Finantare capital de lucru pentru desfasurarea 

activitatilor curente de catre beneficiarii schemei de 
plata unica pe suprafata 

• Valoare credit: maxim 90% din suma preazuta in 
adeverinta APIA 

 

APIA -  Sectorul Zootehnic 
• Finantare capital de lucru pentru desfasurarea 

activitatilor curente de catre beneficiarii platilor 
nationale complementare in sectorul zootehnic 

• Valoare credit: maxim 90% din suma prevazuta in 
adeverinta APIA  

 

APIA – Bunastare pasari si porcine 
• Finantare capital de lucru pentru desfasurarea 

activitatilor curente de catre beneficiarii ajutoarelor de 
stat pentru realizarea angajamentelor asumate voluntar 
in favoarea bunastarii pasarilor si porcinelor 

• Valoare credit: maxim 85% din suma prevazuta in 
adeverinta APIA 

 

Avantaje: 
• Dobanzi atractive la creditele in lei si garantii 

avantajoase 
• Nu se solicita contributie proprie 
• Rambursarea creditului se face integral la data stabilita 

in Conventia incheiata intre CEC Bank si APIA 

Credite APIA 

Credite pentru investitii 

Credite pentru achizitie  
teren agricol 

Linii de credit 

Credite pentru finantarea 
stocurilor 

Descoperit de cont pe card  
Business 

Credite BEI / Jeremie 

Finantarea activitatii  
curente (non-revolving) 
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Produse de creditare pentru finantarea Agriculturii 

Descoperit de cont pe card Business 
 

Destinatie: produs de creditare pe suport card, sub forma 
de linie de credit pentru nevoi curente temporare 
 

Caracteristici: 
• Produsul se adreseaza clientilor cu o cifra de afaceri 

anuala de minim 250.000 LEI 
• Valoarea creditului: maxim 200.000 lei pentru clientii 

care inregistreaza deja expunere la Banca mai mare de 6 
luni sau max 80.000 lei pentru clientii noi sau care 
inregistreaza deja expunere la Banca de pana la 6 luni 

 

Avantaje: 
• Facilitatea de credit nu necesita constituirea de garantii. 
• Perioada de creditare 24 luni cu posibilitati de 

prelungire pe intervale succesive 
• Fara comion de analiza si gestiune pana la 31.12.2016 
 

Credite APIA 

Credite pentru investitii 

Credite pentru achizitie  
teren agricol 

Linii de credit 

Credite pentru finantarea 
stocurilor 

Descoperit de cont pe card  
Business 
Descoperit de cont pe card  
Business 

Credite BEI / Jeremie 

Finantarea activitatii  
curente (non-revolving) 



Facilitatile din surse BEI sunt acordate in baza 
parteneriatului dintre CEC Bank si Banca Europeana de 
Investitii, in valoare de 145 milioane euro 
 
Credite de investitii BEI 
 

Destinatie: 
• finantarea proiectelor de investitii conform codurilor 

CAEN eligibile 
• co-finantarea proiectelor de investitii din Fonduri 

Europene 
 

Caracteristici: 
• Durata de creditare: min 2 ani - maxim 12 ani 
• Perioada de gratie este corelata cu perioada de 

implementare, maxim 4 ani 
• Valoarea creditului: pana la 100% din costul eligibil al 

proiectului de investitii, maxim 12,5 milioane euro 
• Se acorda in Lei sau Euro 

 

Avantaje: 
• Perioade de creditare si gratie mari 

• Dobanda avantajoasa in campania promotionala pana 
la 31.03.2017 

 

Produse de creditare pentru finantarea Agriculturii 

Credite APIA 

Credite pentru investitii 

Credite pentru achizitie  
teren agricol 

Linii de credit 

Credite pentru finantarea 
stocurilor 

Descoperit de cont pe card  
Business 

Credite BEI / Jeremie 

Finantarea activitatii  
curente (non-revolving) 
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Linie de capital de lucru BEI 
 

Destinatie: 

• Finantarea capitalului de lucru 

 Taxele aferente activitatilor companiei, cum ar fi TVA,  
sunt eligibile doar daca sunt nerecuperabile. Costurile 
legate de achizitionarea de licente, cote, drepturi de 
productie si alte drepturi acordate de organismele 
publice sunt, de asemenea, neeligibile. Exceptiile de la 
conditiile de eligibilitate vor putea fi finantate doar cu 
acordul BEI 
 

Caracteristici: 

• Durata de creditare: 24 luni, cu posibilitate de 
prelungire pe noi perioade de 12 luni  

• Va fi stabilita in functie de ciclul normal de activitate si 
nu va depasi suma de 12,5 mil EUR 

• Se acorda in Lei sau Euro 
 

Avantaje: 
• Perioade de creditare  
• Dobanda avantajoasa, incepand cu ROBOR 6M+2,5pp 

Produse de creditare pentru finantarea Agriculturii 

Credite APIA 

Credite pentru investitii 

Credite pentru achizitie  
teren agricol 

Linii de credit 

Credite pentru finantarea 
stocurilor 

Descoperit de cont pe card  
Business 

Credite BEI / Jeremie 

Finantarea activitatii  
curente (non-revolving) 
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Finantari prin Initiativa Jeremie 
 

Clienti eligibili: 

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

 

Caracteristici: 

• Tip credit: credite pentru investitii se acorda pana la 
31.12.2016 

• Perioada de creditare: minim 12 luni - maxim 120 luni 

• Nu sunt incluse refinantarile, restructurarile si/sau 
partial utilizarile din creditele existente 

• Se acorda in Lei 
 

Avantaje: 
• comisioanele  se vor percepe la 50% din valoarea 

standard a comisioanelor Bancii 
• dobanda avantajoasa in campania promotionala 

desfasurata pana la 31.03.2017 
 
 

Produse de creditare pentru finantarea Agriculturii 

Credite APIA 

Credite pentru investitii 

Credite pentru achizitie  
teren agricol 

Linii de credit 

Credite pentru finantarea 
stocurilor 

Descoperit de cont pe card  
Business 

Credite BEI / Jeremie 

Finantarea activitatii  
curente (non-revolving) 
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� Prezentare generala 

�Produse de creditare pentru finantarea Agriculturii 

� Produse de creditare pentru accesarea Fondurilor 
Europene 



Produse de creditare pentru finantarea Agriculturii 

Credite pentru investitii  
pentru accesare FE 

Credite punte 

Scrisoare de garantie 
 bancara 
Scrisoare de garantie 
 bancara 

Linie de credit de investitii 
FE 

Scrisoare de garantie bancara 
 

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 suma solicitata ca avans in proportie de 100% 
 

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 
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Produse de creditare pentru finantarea Agriculturii 

Credite pentru investitii  
pentru accesare FE 

Credite punte 

Scrisoare de garantie 
 bancara 

Linie de credit de investitii  
FE 
Linie de credit de investitii  
FE 

Linie de credit de investitii 
 

Destinatie 
• Finantarea proiectelor complexe, care se realizeaza in 

mai multe transe 
• Prefinantarea partiala sau integrala a grantului aferent 

proiectelor 
• Co-finantarea cheltuielilor eligibile si finantarea 

anumitor cheltuieli neeligibile aferente proiectelor 
 

Caracteristici: 
• Durata de creditare este de maxim 10 ani 
• Revolving cel mult 3 ani 
• Se acorda in Lei sau Euro 

 

Avantaje: 
• O mai buna dimensionare a necesarului de finantare  
• Garantii flexibile (inclusiv garantii oferite de Fondurile 

de Garantare) 
• 85% din valoarea totala a proiectului minus grant 
• Dobanda avantajoasa in campania promotionala 

desfasurata pana la 31.03.2017 
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Produse de creditare pentru finantarea Agriculturii 

Credite pentru investitii  
pentru accesare FE 
Credite pentru investitii  
pentru accesare FE 

Credite punte 

Scrisoare de garantie 
 bancara 

Linie de credit de investitii  
FE 

Credite  pentru investitii pentru accesare FE 
 

Destinatie 
• Prefinantarea partiala sau integrala a grantului aferent 

proiectelor de investitii 
• Cofinantarea cheltuielilor eligibile aferente proiectelor 

de investitii 
• Finantarea partiala a cheltuielilor neeligibile 
 

Caracteristici: 
• Durata de creditare este de maxim 10 ani 
• Se acorda in Lei sau Euro 

 

Avantaje : contributia proprie redusa 
• Minim 15% din valoarea totala a proiectului minus 

grant 
• Intre 1% - 5% din valoarea totala a proiectului minus 

grant pentru achizitii simple de bunuri, echipamente, 
etc 

• Dobanda avantajoasa in campania promotionala 
desfasurata pana la 31.03.2017 
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Produse de creditare pentru finantarea Agriculturii 

Credite pentru investitii  
pentru accesare FE 

Credite punte 

Scrisoare de garantie 
 bancara 

Linie de credit de investitii  
FE 

Credite  punte 
 

Destinatia creditului: 

• Prefinantarea partiala sau integrala a grantului aferent 
proiectelor 

 

Caracteristici: 

•  Durata maxim 6 luni 

•  Maxim 100% din valoare grantului 

•  Se acorda in Lei  

•  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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• Construire si infiintare ferme animale: suine, bovine, ovine si de 
pasari 
• Construire si modernizare hale zootehnice 
• Infiintare plantatii pomicole, de afini, catina si construire unitati de 
procesare, infiintare sere de legume si fructe, ciupercarii 
• Construire si modernizare silozuri de cereale, unitati de morarit si 
panificatie  
• Achizitii echipamente agricole si industriale, sisteme irigatie, 
autospecializate, echipamente frigorifice 
• Construire/modernizare spatii procesare: lapte, carne, legume si 
fructe, miere, sucuri, ape minerale/plate, centre vinificatie 

 

Destinatia proiectelor finantate de CEC Bank 



Va multumim!  


