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Peste 154 ani de istorie 
şi civilizație bancară

Soluții de finanțare pentru IMM-uri

Bucureşti, 20 septembrie 2018
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CEC Bank trebuie să fie o bancă comercială universală, competitivă, care să ofere clienţilor

produse şi servicii diverse şi de calitate, urmărind cu precădere finanţarea IMM-urilor,

agriculturii, administraţiilor publice locale, precum şi a acelor proiecte bancabile care, prin

natura lor, contribuie la dezvoltarea economică, crearea şi menţinerea locurilor de muncă.

Banca va fi un element activ în sprijinirea clienţilor pentru accesarea Fondurilor Europene şi

se va implica în susţinerea Programelor Guvernamentale.

O atenţie deosebită va fi acordată în continuare relaţiei cu populaţia României.

Misiunea CEC Bank 
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Este singura bancă de stat în top 10, cu peste 154 de ani de activitate bancară
având:

- peste 3,3 milioane de clienți,

- 1.025 unități,  cu o pondere importantă în mediul rural  (47%, respectiv 486 
unități),

- peste 1.200 ATM-uri şi peste 6.000 POS-uri(la comercianți şi ghişeele băncii),

- peste 1.000.000 de carduri în circulație,

- peste 6.000 de angajați la dispoziția clienților.

CEC Bank în cifre …
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În categoria IMM intră societăţi:

 cu mai puţin de 250 salariaţi şi

 cu active totale de până la 43 mil. euro (echivalent lei) sau cifră de afaceri de 

până la 50 mil. euro (echivalent lei), 

Acest lucru determină o bază extrem de mare, astfel că şi misiunea declarată a CEC 

Bank urmăreşte cu precădere finanţarea IMM-urilor, agriculturii si administraţiilor

publice locale. O atenţie deosebită este acordată şi cofinanţării proiectelor finanţate din 

fonduri europene.

CEC Bank, partenerul IMM-urilor!
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Plecând de la următoarele realități:

 Baza mare de clienți ce ar putea să se încadreze în “definiția” IMM-ului, însă

numărul extrem de redus al celor bancabile (după unele opinii cca 10% din total);

 Numărul companiilor care şi-au întrerupt activitatea în primul semestru al anului

2018 este de cca 74,4 mii companii, în creştere cu 12% față de aceeaşi perioadă a

anului trecut, în timp ce numărul companiilor SRL nou înmatriculate în primul

semestru al anului curent este de cca 45,3 mii companii, în scădere cu 19% față de

aceeaşi perioadă a anului trecut*;

 Creditele externe luate de companii de la instituții financiare străine şi de la firmele-

mamă s-au majorat cu cca 40% în ultimul deceniu (36,7 mld euro la finele anului

2017), în timp ce creditele bancare interne luate de companii oscilează în jurul a

cca 24 mld euro**

şi în concordanță cu misiunea asumată, CEC Bank a adaptat în permanență produsele

şi serviciile bancare destinate IMM-urilor şi în special celor nou înființate şi care pot

beneficia de programe guvernamentale, dintre care amintim:

*sursa: Studiul Coface

**sursa: date BNR

CEC Bank, partenerul IMM-urilor!
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Finanțări prin Programul Româno-Elvețian

 Clienți eligibili:

 IMM-uri autonome conform Legii 346/2004 (cu excepția sectoarelor excluse);

 Perioada de creditare: maxim 60 luni (credite de investiții).

 Domenii eligibile:

 Producție; 

 Servicii medicale;

 Turism;

 Comercializarea sistemelor / echipamentelor specifice

economisirii de energie și a celor care utilizează resurse de energie regenerabilă.

 Dobandă competitivă: ROBOR 6M +1%.

 Valută: lei.
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Programul Start-up Nation

Destinația creditului: finanțarea cheltuielilor eligibile din Proiect, conform Acordului de 

finanțare încheiat de beneficiar cu MMACA.

Perioada de creditare: maximum 24 luni.

Valoarea creditului: maximum 200.000 lei.

Valuta: lei.

Contribuție proprie: nu se solicită.

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

Comisioane aferente creditelor acordate în perioada 2018-2020:

 Analiză: 0%;

 Gestiune: 0,75 % din valoarea creditului, perceput la data scadenței creditului;

 Acordare: 0,75% aplicat la valoarea creditului, perceput la data scadenței 

creditului;

 Rambursare anticipată: 0%.

CEC Bank, partenerul IMM-urilor!
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Credit de investiții - program național multianual de microindustrializare

Destinația creditului: finanțarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului de investiții, în 

proporțiile stabilite în schemele de finanțare conform Procedurilor de implementare a 

Programului.

Perioada de creditare: maximum 60 luni.

Perioada de grație: 12 luni.

Valuta: lei.

Dobânda aferentă 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%.

CEC Bank, partenerul IMM-urilor!
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Alte programe destinate afacerilor antreprenoriale micro, 

derulate inclusiv în anii precedenți:

1. Programul pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de 

către întreprinzătorii debutanți în afaceri – SRL – D;

2. Programul pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor și 

facilitarea accesului la finanțare – START;

3. Linii de credit acordate în baza OUG 92/2013 privind Programul de garantare 

pentru întreprinderi mici și mijlocii;

4. Credite punte pentru finanțarea capitalului de lucru pentru desfășurarea 

activităților curente de către beneficiarii schemelor de sprijin implementate de APIA;

5. Finanțări acordate conform OUG 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea 

și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor, al beneficiarilor PNDR 2014-

2020 și POPAM 2014-2020, precum și pentru dezvoltarea afacerilor în domeniul 

producției vegetale, zootehnice și acvaculturii, etc.

CEC Bank, partenerul IMM-urilor!
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Susținem afacerile prin finanțările pe care le acordăm antreprenorilor români 

sau fermierilor. Avem o paletă largă de clienți, ne ducem în toate zonele, nu suntem o 

bancă de nișă. 

Evoluția soldului creditelor acordate de CEC Bank IMM-urilor, AAPL-urilor și 

clienților mari, în perioada 2008 – 2017 (mil.lei).

CEC Bank, partenerul IMM-urilor!
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De ce aleg ne aleg clienții ?

 Pentru că avem reprezentarea cea mai mare la nivel teritorial!

 Pentru că avem produse dedicate și flexibile ( Ex: o linie de credit se acordă pe 2 ani, 

un credit de investiții se acordă până la 15 ani, iar un Business card se acordă rapid, în

baza unei documențații simplificate)!

 Pentru că avem o politică transparentă și corectă în relația cu clienții nostri, începând

de la perioada de ofertare!

 Pentru că avem parteneriate strategice care permit acordări de credite cu  o marjă

peste cotația Robor de 1 % ( programul Româno Elvețian) sau cu dobândă fixă de 

3,99% (Start-up nation)!

 Pentru că ne implicăm în toate Programele Guvernamentale de finanțare;

 Pentru că avem o echipă puternică și profesionistă care ofera consiliere gratuită

clientilor, inclusiv pentru accesarea de fonduri europene și pentru IMM-uri!

CEC Bank, partenerul IMM-urilor!
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Şi pentru a demonstra că tot ceea ce am afirmat până acum nu este doar

publicitate, în anul 2017, portofoliul de credite în sold aferent clienţilor persoane

juridice a crescut cu cca. 9% faţă de anul 2016, în timp ce la nivelul sistemului bancar

acest indicator a înregistrat o creştere de numai 3%.

În ceea ce priveste volumul de credite noi acordate în anul 2017, acesta a

crescut faţă de anul 2016 cu 16%, în timp ce creşterea înregistrată de sistemul bancar

a fost de numai 7%. Strict pe segmentul persoanelor juridice, CEC Bank a înregistrat o

creştere la creditele noi de 17%, faţă de 8% la nivelul sistemului bancar.

De asemenea, continuând politica de susţinere a absorbţiei de Fonduri

Europene, Banca a finanţat până la sfârşitul anului 2017 un număr de cca 42.500

proiecte eligibile pentru accesarea acestor fonduri, pentru care valoarea însumată a

granturilor se ridică la cca 13 mld. lei.

CEC Bank, partenerul IMM-urilor!
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Putem vorbi în acest moment de CEC Bank, pentru că, în urmă cu cca 11

ani s-a început, poate, cel mai ambiţios proiect bancar, acela de transformare a

Casei de Economii şi Consemnaţiuni în CEC Bank.

Dintre toate transformările cuprinse în acest proiect, probabil schimbarea

de imagine este cea mai vizibilă, însă aceasta era fără importanţă dacă produsele şi

serviciile bancare oferite nu erau conforme cu realităţile şi vremurile pe care le trăim,

cu necesităţile clienţilor.

Povestea continuă, astfel că o preocupare majoră a bancii este adaptarea

întregii activităţi la cerinţele tehnice şi organizatorice legate şi de competiţia pe linia

digitalizării.

“Nu ţara trebuie schimbată, ci modul în care o privim”!

CEC Bank, partenerul IMM-urilor!
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Vă mulţumim! 


