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Obiective prioritare ale CEC Bank privind 

finantarea pentru

accesarea fondurilor europene

• Finanțarea cu precădere a IMM-urilor, agriculturii, 
administraţiilor publice locale;

• Sprijinirea în continuare a clienților care realizează
proiecte de accesare fonduri europene; 

• Colaborarea cu forurile competente din România pentru 
îmbunătățirea procesului de absorbție în actuala 
perioadă de programare;

• Participarea la grupurile de lucru constituite pentru 
crearea cadrului necesar implementarii perioadei de 
programare 2014-2020

Copyright © CEC Bank 2015
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Constituirea de Birouri de consiliere clienti (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 experienta în 
domeniu 

Peste 26.000 finanțări 

acordate

Constituirea de Birouri de consiliere clienti (2)

Granturi -

peste 9 miliarde lei
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CEC Bank in sustinerea proiectelor cu 

finantare europeana

credite acordate in perioada ianuarie 2008 -
decembrie 2014

valoarea acestor credite

valoarea grant-urilor aferente

pentru Fonduri Europene

peste 26 mii

~5 mld. lei

~9 mld. lei

42 birouri
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CEC Bank – Sustinerea AAPL

credite acordate AAPL-urilor in perioada ianuarie 2008-
decembrie 2014

valoarea acestor credite

ponderea soldului de credite acordate AAPL-urilor la 31
decembrie 2014

peste 430

~3,3 mld. lei

~11%
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CEC Bank – IMM-urile reprezinta o 
prioritate

credite acordate IMM–urilor in perioada ianuarie 2008 –
decembrie 2014

valoarea acestor credite

ponderea soldului de credite acordate IMM-urilor la 31
Decembrie 2014

~ 136 mii

~ 17 mld. lei

~ 43%
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Creditele destinate accesarii de fonduri 
europene beneficiaza de avantaje comparativ 

cu oferta standard

Marja de dobanda redusa cu 0,5% la lei, respectiv 
0,6% la creditele in euro;

Gradul de acoperire cu garantii este mai redus (intre 
105-115%, in functie de clasa de risc);

 La accesarea finantarilor din PNDR, dobanda este de 
maxim Robor 6M+4,5% conform Ordinului MADR nr. 
703/2013.
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Proiecte investitionale 
dezvoltate cu finantare CEC Bank (1)

 Companie care activeaza in industria prelucratoare- fabricarea 
articolelor de sticla

- program operational: POS CCE, AP 4, DMI 4.1.

- stadiul implementarii: in curs de implementare

- data incheierii contractului de finantare: 28.02.2013

- valoare finantare acordata: 90 mil. RON

- val.totala a proiectului finantat 166 mil.RON

 Companie care activeaza in industria energetica- realizare parc 
eolian

- program operational: POS CCE, AP 4, DMI 4.2.

- stadiul implementarii: finalizat

- data incheierii contractului de finantare: 22.04.2013

- valoare finantare acordata: 38 mil. RON

- val.totala a proiectului finantat 75 mil.RON

ww.cec.roCopyright © CEC Bank 2015



1010101010

Proiecte investitionale 
dezvoltate cu finantare CEC Bank (2)

 Companie care activeaza in industria prelucratoare- prod. de 
fitinguri din otel

- program operational: POS CCE, AP 1, DMI 1.1.
- stadiul implementarii: in curs de implementare
- data incheierii primului contract de finantare: 18.08.2011
- valoare finantare acordata: 20 mil. RON
- val.totala a proiectelor finantate (3 proiecte):24 mil.RON

 Companie care activeaza in domeniul transportului- lucrari de 
modernizare aeroport

- program operational: POS Transport
- stadiul implementarii: in curs de implementare
- data incheierii primului contract de finantare: 28.10.2011
- valoare finantare acordata: 6 mil. RON
- val.totala a proiectului finantat 145 mil.RON

ww.cec.roCopyright © CEC Bank 2015
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Proiect de succes: SC GEO DATA SRL - ,,Centrala 

electrica eoliana  (CEE) Emil Racovita’’ (POS CCE –

AP4, DMI 4.2) Barlad, Vaslui – proiect implementat

• SC Geo Data SRL- infiintata in 2008. Firma a debutat cu activitati de inginerie

si consultanta tehnica;

• Obiectivul proiectului: realizarea unei centrale electrice eoliene cu o 

capacitate instalata de 3,6 MWh, prin amplasarea a 2 turbine eoliene cu o 

capacitate de 1,8 MWh fiecare, in scopul producerii energiei din surse verzi;

http://www.cec.ro/
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Proiect de succes: SC GEO DATA SRL - ,,Centrala

electrica eoliana (CEE) Emil Racovita’’ (POS CCE – AP4, 

DMI 4.2) Barlad, Vaslui – proiect implementat

• Valoarea totala a  proiectului: 33.013.324 lei ;

• Valoarea totala eligibila a proiectului : 24.437.369 lei 

• Valoare eligibila nerambursabila acordata din FEDR; 15.053.419 lei

• Valoarea eligibila nerambursabila acordata din bugetul national: 

2.052.739 lei

• Valoare maxima eligibila acordata din fonduri publice : 17.106.158 lei 

(70% din valoarea eligibila a proiectului ) – incasat in totalitate in 3 

transe;

• Co-finantarea eligibila a beneficiarului: 7.331.211 lei

• Valoarea neeligibila a proiectului, inclusiv TVA aferenta valorii totale a 

proiectului: 8.575.955 lei

http://www.cec.ro/
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Proiect de succes: SC GEO DATA SRL -

,,Centrala electrica eoliana (CEE) Emil 

Racovita’’ (POS CCE – AP4, DMI 4.2) Barlad, 

Vaslui – proiect implementat

• Investitia a demarat cu efectuarea lucrarilor de amenajare a 

terenului, urmate de constructiile propriu zise impreuna cu 

instalatiile aferente
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• Finantare CEC Bank –

• SGB pentru prefinantare - 6 mil lei  

• linie de credit pentru investitii - 17 mil.lei;

• Din finantarea acordata au fost asigurate sursele necesare

platii utilajelor si echipamentelor, plati efectuate in mai multe

transe, conform prevederilor contractuale.

Proiect de succes: SC GEO DATA SRL -

,,Centrala electrica eoliana (CEE) Emil 

Racovita’’ (POS CCE – AP4, DMI 4.2) Barlad, 

Vaslui – proiect implementat
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• Impactul proiectului: debut intr-un domeniu nou de activitate, cel al

producerii energiei electrice din surse regenerabile, care a condus la

urmatoarele rezultate:

• Indicatori de realizare :

• turbine eoliene montate: 2 bucati +fundatii turbine eoliene construite:

2 bucati

• Indictori de rezultat:

• cresterea economica si tehnica a firmei

• Capacitate de productie anuala:12.190 MWh;

• crearea a doua noi locuri de munca

Proiect de succes: SC GEO DATA SRL -

,,Centrala electrica eoliana (CEE) Emil 

Racovita’’ (POS CCE – AP4, DMI 4.2) 

Barlad, Vaslui – proiect implementat


