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CEC Bank – TRADITIE SI EVOLUTIE 

     OBIECTIVE 

• Consolidarea pozitiei Bancii in topul bancilor din sistemul bancar-conform clasamentului la 
31.12.2011, Banca se afla pe locul 4 cu 6,69% din activele bancare totale, fata de locul 9 in 2007 

• Cresterea gradului de absorbtie a instrumentelor structurale prin cofinantarea proiectelor cu 
finantare europeana, detinand o pozitie de top in acest domeniu 

• Consolidarea pozitiei bancii pe segmentele de piata deja traditionale (agricultura, IMM, AAPL) 

• Cresterea eficientei si competitivitatii pe piata bancara ca si banca comerciala universala 

   PREZENT 

• Cea mai larga acoperire teritoriala, cca 1200 unitati 

• Din luna mai 2008, Casa de Economii si 

Consemnatiuni – C.E.C. a devenit CEC Bank, banca 

comerciala universala 

• Implicare activa in creditarea agriculturii si IMM-

urilor 

http://www.cec.ro/
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Misiunea Bancii 

 

  ”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. O atenţie deosebită va fi acordată 

în continuare relaţiei cu populaţia României.” 

http://www.cec.ro/
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OFERTA CEC Bank – produse si servicii 

 
          CONTURI 

  Curent 

  Colector 

  De distributie 

  De tip escrow 

  De depozit la termen 

CREDITE 

  Credite pentru investitii 

  Linii de credit 

  Credite pt. finantarea stocurilor 

  Credite din surse BERD 

  Credite pentru finantarea   

     beneficiarilor de fonduri europene 

  Scrisori de garantie Bancara 

  Alte produse de creditare CARDURI 

  MasterCard Business  

  Visa Business 

  Serviciul de plata salarii in contul de card 

 

http://www.cec.ro/
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OFERTA CEC Bank – fonduri europene  

Sprijinirea beneficiarilor in 

acoperirea necesarului de 

finantare 

 

    - Deschiderea a 42 Birouri de 

consiliere pentru accesarea de 

Fonduri Europene 

Experienta in finantarea 

proiectelor din fonduri de pre-

aderare 

http://www.cec.ro/


• Finantarea proiectelor complexe, care se realizeaza in mai multe 

transe; 

• 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; 
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OFERTA CEC Bank– fonduri europene  

Linie de credit  

pentru investitii 

 

Credit de 

investitii 
 

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

transa: 

• Durata de creditare - maxim 10 ani; 

• Maxim 85% din valoarea totala a proiectului; 

 Credit punte 
• Prefinantarea partiala sau integrala a grantului aferent proiectelor; 

• Durata de creditare – maxim 6 luni; 

• Maxim 100% din valoarea grantului; 

 

http://www.cec.ro/
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OFERTA CEC Bank – fonduri europene  

 

Destinatie: 

• Garantarea restituirii de catre beneficiar a 

prefinantarii (avansului incasat); 

 

Scrisoare 

de garantie 

bancara 

 

Scrisoare de 

confort 

Destinatie 

• Serveste ca document justificativ de atestare a 

capacitatii beneficiarului de co-finantare a 

proiectului eligibil. 

 

http://www.cec.ro/
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Principalii actori in absorbtia fondurilor europene 

  Autoritatea de  

 Management   

Consultant CLIENT 

Fond de garantare 

http://www.cec.ro/
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Probleme in implementarea proiectelor 

   

• Depunerea cu foarte mare intarziere a solicitarilor pentru eliberarea Scrisorilor de Confort; 

• Lipsa fondurilor necesare aportului propriu / supradimensionarea proiectelor; 

• Implicare redusa a beneficiarilor in fundamentarea ipotezelor de lucru care stau la baza elaborarii 

proiectelor; 

• Dificultati in furnizarea garantiilor; 

• Intarzieri foarte mari in implementarea proiectelor, care duc la nerespectarea de catre beneficiari a 

obligatiilor contractuale; 

• Experienta redusa in utilizarea fondurilor europene; 

• Abordari diferite ale Autoritatilor de Management ; 

• Modificari frecvente ale cadrului legislativ. 

 

http://www.cec.ro/
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Avantajele colaborarii cu CEC Bank

ECONOMIE

EXPERIENTA CONSILIERE

RETEA RAPIDITATE

FLEXIBILITATE

http://www.cec.ro/


 

Vă mulţumim! 
Va asteptam sa vizitati site-ul 
nostru www.cec.ro si sa va 
abonati la Eurobuletin! 
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