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Sustinerea proiectelor investitionale 

ale mediului de afaceri

Timisoara, 29 Septembrie 2015
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• Din luna mai 2008 CEC a devenit CEC Bank, banca comerciala 

universala

• Implicare activa atat pe segmentul IMM si corporate, cat si in 

finantarea Administratiilor Publice Locale, sectorului agricol 

si a populatiei

• Adaptarea portofoliului de produse la cerintele pietei

• Cea mai larga acoperire teritoriala
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Oferta CEC Bank in finantarea 
IMM-urilor/companiilor

Credite dedicate domeniului agricol:

- Credite APIA

- Credite pentru achizitie teren pentru productia agricola 

- Credite acordate in baza OUG nr. 43/2013

- Microcredite acordate in baza OUG  nr. 43/2013

- Credite pentru finantarea stocurilor

Credite din surse externe:

- Programul Romano-Elvetian

- Banca Europeana de Investitii

Facilitati standard:

-Credite de investitii

- Credite ipotecare

- Linii de credit

- Credite pentru finantarea stocurilor

- Credite pentru achitarea datoriilor la 

bugetul de stat

- Scrisori de garantie bancara

Credite pentru sustinerea proiectelor 

cu finantari europene nerambursabile:

- Scrisori de garantie bancara

- Linii de credit pentru investitii

- Credite de investitii

- Credite punte

Alte tipuri de facilitati:

- Linii de credit pentru IMM-uri (in baza OUG 92/2013)

- Credite pentru reabilitare termica

- Facilitati de factoring intern

- Programul START

- Programul SRL-D
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Finantare pentru IMM-uri din programe 
externe

Credite acordate in cadrul 
Programului Romano-Elvetian

Credite acordate din surse atrase 
de la BEI (Banca Europeana de 

Investitii)

Finantare din programe
externe (pentru activitate

curenta si investitii)
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Credite de investitii acordate IMM-urilor in
cadrul Programului Romano-Elvetian (1)

Destinatie

Clienti eligibili

Durata de creditare

Valoare credit

Realizarea de investitii in vederea dezvoltarii
afacerilor – efectuarea cheltuielilor in conformitate cu
planul de investitii, respectiv achizitionarea de active fixe
corporale si necorporale

IMM-uri definite conform Legii nr. 346/2004, care sunt 
autorizate sa desfasoare cel putin una din activitatile 
eligibile in cadrul Programului (productie servicii 
medicale / turism / comercializarea sistemelor si 
echipamentelor specifice economisirii de energie si a 
celor care utilizeaza resurse de energie regenerabile  –
coduri specifice)

Maxim 5 ani, cu posibilitatea de a opta pentru o perioada
de gratie de maxim 1 an

Maxim 85% din valoarea totala a proiectului, pana la
maxim 366.160 LEI (echivalent 100.000 CHF)
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Minim 15% din valoarea totala a proiectului

Garantie emisa de FNGCIMM pentru maxim 80% din
valoarea creditului, bunuri ce urmeaza a fi achizitionate in
cadrul Programului si/sau orice garantie sau mix de garantii
dintre cele acceptate de Banca.

ROBOR 6M + 1,00 p.p.
Valoarea ROBOR 6M incepand cu data de 01.07.2015 este 
de 1,33%

• comision de administrare credit: 0,50% perceput din
valoarea creditului, retinut la tragerea acestuia (utilizare)
• comision analiza: 0%
• comision de acordare: 0%
• comision rambursare anticipata: 0%

Credite de investitii acordate IMM-urilor in
cadrul Programului Romano-Elvetian (2)

Contributie proprie

Garantii

Dobanda

Comisioane
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Credite pentru finantarea proiectelor de 
investitii/linii pentru capital de lucru in 

cadrul imprumutului din surse BEI
 Domenii susţinute: aproape toate domeniile de activitate, cu mici

exceptii (ind. armamentului, ind. bauturilor alcoolice
de o anumita concentratie, etc.)

 Valoarea creditului: intre 50-100% din costurile eligibile ale proiectului,
dar nu mai mult de 12,5 mil EUR

 Valoarea maxima a proiectului: 25 mil. EUR

 Maturitate:

- pana la 12/15 ani, cu pana la 5 ani perioada de gratie – in cazul creditelor de 
investitii;

- pana la 2 ani, cu posibilitate de prelungire pe noi perioade de 12 luni – in
cazul liniilor de credit

 Monedă: LEI sau EUR

 Se pot co-finanta din surse BEI proiecte cu fonduri europene,, valoarea
contractului de imprumut si a potentialelor subventii UE nu poate depasi
100% din costul investitiei.
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Credite din surse BEI – transa dedicata 
tinerilor (pana in 25 ani)

 Clienţi eligibili:

 IMM-uri care au angajat/intentioneaza sa angajeze 1 tanar (5 tineri in
cazul companiilor cu pana la 3000 salariati) in ultimele/ urmatoarele 6
luni sau

 Compania este detinuta (peste 50%) sau este administrata de o persoana
tanara sau

 Compania ofera training vocational pentru personalul tanar sau
stagiu/programe de training pentru tineri sau

 Societatea are un acord de cooperare activa cu un colegiu tehnic/scoala /
universitate de angajare a tinerilor

 Valoarea transei: maxim 5 mil EUR
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Produse pentru accesare Fonduri Europene

Scrisoare de garantie 
bancara

• Garantarea restituirii de 
catre beneficiar a 
prefinantarii

Credit punte

• Prefinantarea partiala sau 
integrala a grantului 
aferent proiectelor

• Durata de creditare:
maxim 6 luni

• Maxim 100% din valoarea 
grantului

Linie de credit pentru investitii

• Finantarea proiectelor complexe
• Durata de creditare: maxim 10 ani
• Revolving primii 3 ani (soldul urmand sa

fie rambursat in rate in max. 7 ani)
• Maxim 85% din valoarea totala a 

proiectului

Credit pentru investitii

• Finantarea proiectelor simple, care se 
realizeaza intr-o singura transa

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

proiectului
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Finantari in baza OUG nr. 43/2013 -
achizitie teren agricol (1)

Achizitia de teren agricol cu exceptia terenurilor aflate in 
proprietatea privata a statului si administrate de Agentia
Domeniilor Statului, in vederea exploatarii, in urmatoarele
situatii:

a. cumpararea de teren agricol de catre persoanele fizice sau juridice
care detin in conditiile legii o exploatatie agricola conform 
declaratiilor APIA, pana la atingerea unui plafon de maximum 
1.000 ha in proprietate;

b. cumpararea de teren agricol de catre persoanele fizice, membri ai
unei intreprinderi familiale, sau persoanele juridice ai caror
asociati sunt exclusiv membri ai aceleiasi familii, care au in 
exploatare teren agricol conform declaratiilor APIA, in vederea
extinderii suprafetei agricole exploatate in scopul infiintarii/ 
rentabilizarii fermelor de familie.

Destinatie
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Finantari in baza OUG nr. 43/2013 -
achizitie teren agricol (2)

Clienti eligibili

 persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale,
intreprinderi familiale care desfasoara activitati economice,
constituite conform OUG nr. 44/2008;
 persoane fizice care au calitatea de producatori agricoli 
individuali;
 asociatiile, societatile agricole si cooperativele agricole 
constituite conf. Legii nr. 36/1991 privind societatile agricole si 
Legii cooperatiei agricole nr. 566/2004;
 IMM-uri definite conform Legii nr. 346/2004, 

care detin in conditiile legii o exploatatie agricola si doresc 
cumpararea de teren agricol pana la atingerea unui plafon de 
max 1.000 ha in proprietate, in baza Declaratiei eliberata de 
APIA, sau
- persoanele fizice, membrii ai intreprinderii familiale sau PJ ai 
caror asociati sunt exclusiv membri ai aceleiasi familii - au in 
exploatare teren agricol conform Declaratie eliberata de APIA 
si doresc cumpararea de teren agricol, in vederea extinderii 
suprafetei agricole exploatate.
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Finantari in baza OUG nr. 43/2013 -
achizitie teren agricol (3)

Durata de creditare

Perioada de gratie

minimum 6 luni - maximum 120 luni.

- pana la 3 luni la creditele pe termen scurt;
- pana la 6 luni la creditele pe termen mediu;
- pana la 12 luni la creditele pe termen lung.

Contributie proprie

maximum 90% din valoarea suprafetelor achizitionateValoarea creditului

minimum 10% din valoarea suprafetelor achizitionate 

Garantii
- garantie FGCR/FNGCIMM: pana la 50% din valoarea 
creditului;
- bilet la ordin fara protest, cu scadenta la vedere;
- diferenta de garantii necesara pentru acoperirea 
integrala a creditului si a dobanzilor
aferente va fi asigurata de catre imprumutati cu 
terenurile achizitionate si/sau alte bunuri aflate in 
proprietatea debitorului.
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Linia de credit pentru IMM-uri in baza 

OUG nr. 92/2013 (1)

Destinatie

Finantarea capitalului de lucru, respectiv:
-cheltuieli privind aprovizionarea, productia si desfacerea;
-cheltuieli privind executarea de lucrari si/ sau prestarea de

servicii;
-cheltuieli privind constituirea, prelucrarea si valorificarea

stocurilor;
-cheltuieli cu salariile si asimilatele acestora;
-plata taxelor si impozitelor curente, a TVA-ului;
-alte tipuri de cheltuieli necesare desfasurarii activitatii curente.
Linia nu va putea fi utilizata pentru refinantarea altor credite in
derulare ale beneficiarului.

Perioada de creditare maximum 24 luni, fara ca data acordarii initiale a liniei de credit sa
depaseasca perioada de valabilitate a Programului, respectiv
04.12.2016, cu posibilitate prelungirii o singura data pe o perioada
de maximum 12 luni, in vederea rambursarii liniei de credit,
incepand de la data scadentei finantarii prevazuta in contractul de
credit initial.
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Linia de credit pentru IMM-uri in baza 

OUG nr. 92/2013 (2)

Valoarea creditului maximum 5.000.000 lei/IMM, dar maximum 50% din cifra

de afaceri pe ultimele 12 luni

Dobanda ROBOR 3M + 2,5%
Valoarea ROBOR 3M la data de 01.07.2015 este de 1,33%

Comisioane Comision gestiune: 0,08% aplicabil la valoarea initiala a liniei 

acordate si perceput lunar

Garantii -Scrisoare de garantare emisa de FNGCIMM, in numele si
contul statului, ce va acoperi maximum 50% din valoarea
creditului, dar nu mai mult de 2.500.000 lei/ IMM;
- Ipoteca mobiliara pe conturi;
- Contract de fideiusiune;
Alte garantii colaterale acceptate de Banca pentru acoperirea
a minimum 50% din valoarea creditului, conform
reglementarilor Bancii.
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Va multumim!

Tolomey Marcel- CEC bank Sucursala Timisoara
marcel.tolomey@cec.ro


