
FACILITĂȚI CEC BANK DE

FINANȚARE A PROIECTELOR DE

ACCESARE FONDURI EUROPENE ÎN

CADRUL PNDR 2014-2020

 – BENEFICIARI PUBLICI –

 



Pentru susținerea finanțării proiectelor implementate de către beneficiarii publici, 
CEC Bank a flexibilizat condițiile de emitere a Scrisorilor de Garanție Bancară în 
vederea accesării avansului din grant pentru proiectele contractate în cadrul PNDR 
2014-2020 de către Autoritățile Publice Locale. 

Venim în sprijinul beneficiarilor publici prin emiterea de SGB-uri pentru un singur 
proiect/ SGB-uri plafon pentru mai multe proiecte, în condiții de cost 
avantajoase, structură de garanții și analiză financiară simplificate. 

Valabilitatea SGB - se stabilește în funcție de perioada de execuție a proiectului 
prevăzută în Contractul de Finanțare;

Valoare: la nivelul avansului din grant solicitat;

Comisionul de emitere: 0,05%/ lună (0,6%/an), structura de garanții este una 
flexibilă, iar pentru analiza economico-financiară se solicită un număr restrâns de 
documente.

Scrisoare de garanție bancară
pentru prefinanțare
(avans din grant) 



Destinație: finanțarea implementării proiectelor complexe la care grantul se acordă în 
mai multe tranșe.

Facilitatea de credit se poate acorda pentru pre-finanțarea grantului aferent 
proiectelor, co-finanțarea cheltuielilor eligibile, finanțarea cheltuielilor neeligibile;
Derulare:
• revolving în perioada de implementare a proiectelor la care se adaugă  90 de zile 
calendaristice pentru încasarea ultimei tranșe de grant;
• stabilirea de scadențe fixe pentru soldul nerambursat la finele perioadei revolving;

Durata: maximum 15 ani;

Contribuția proprie: nu se solicită;

Valoarea finanțării: 100% din valoarea totală a proiectului; 

Valuta: LEI sau EURO.

Linia de credit pentru
investiții fonduri europene 
 



Destinație: finanțarea implementării proiectelor cu un grad de complexitate redus, 
în care grantul se încasează de regulă într-o singură tranșă;

Facilitatea de credit se poate acorda pentru pre-finanțarea grantului aferent proiectelor 
de investiție, co-finanțarea cheltuielilor eligibile aferente proiectelor de investiții, 
finanțarea cheltuielilor neeligibile;

Durata: maximum 15 ani;

Perioada de grație: se stabilește în funcție de perioada de implementare a proiectului 
la care se adaugă un termen suplimentar de maximum 3 luni;

Contribuția proprie: nu se solicită;

Valoarea finanțării: 100% din valoarea totală a proiectului; 

Rambursare: lunar, trimestrial sau semestrial, în rate egale sau inegale;

Valuta: LEI sau EURO.

Credit pentru investiții 
fonduri europene



Destinație: prefinanțarea grantului aferent proiectelor;

Durata de creditare: maximum 6 luni;

Valoarea finanțării: maximum 100% din valoarea grantului;

Rambursare: o singură scadență stabilită în funcție de data la care se face decontarea 
tranșei;

Valuta: LEI sau EURO. 

Credit punte
fonduri europene



• Pot fi finanțate toate tipurile de cheltuieli aferente proiectului (eligibile, 
neeligibile, inclusiv TVA), prin încheierea unui singur Contract de credit;

• Nu se solicită contribuție proprie;

• Funcționalitatea în sistem revolving permite stabilirea unui plafon al liniei de 
credit mai redus și implicit condiții de cost și garantare mai reduse;

• Plafonul liniei de credit poate fi utilizat pentru finanțarea unui singur proiect sau a 
mai multor proiecte investiționale;

• Condiții de cost avantajoase pentru emiterea scrisorilor de garanție bancară 
pentru pre-finanțare.

Avantajele accesării
produselor CEC Bank 
dedicate beneficiarilor publici



FACILITĂȚI CEC BANK DE

FINANȚARE A PROIECTELOR DE

ACCESARE FONDURI EUROPENE ÎN

CADRUL PNDR 2014-2020

 

– BENEFICIARI PRIVAȚI – 



În scopul creării de noi oportunități pentru accesarea 
de fonduri europene, CEC Bank oferă beneficiarilor 
privați de proiecte cu accesare de fonduri europene 

PNDR 2014-2020 o serie de produse de finanțare 
avantajoase, adecvate cerințelor și profilului de 

activitate. 



Destinație: garantarea restituirii de către beneficiar a prefinanțării/ 
avansului din grant pentru proiecte cu accesare fonduri europene;

Valoarea: se stabilește în funcție de valoarea avansului din grant 
menționată în Contractul de Finanțare;

Valuta: LEI; 

Valabilitate: pe perioada de execuție a proiectului prevăzută în 
Contractul de Finanțare.  

Scrisoare de garanție bancară
pentru avans din grant 



Destinație: finanțarea implementării proiectelor complexe la care 
grantul se încasează în mai multe tranșe prin pre-finanțarea parțială sau integrală a 
grantului aferent proiectelor, co-finanțarea cheltuielilor eligibile, finanțarea parțială 
a cheltuielilor neeligibile;
Derulare:
• revolving în perioada de implementare a proiectelor la care se adaugă  90 de zile 
calendaristice pentru încasarea ultimei tranșe de grant;
• stabilirea de scadențe fixe pentru soldul nerambursat la finele perioadei revolving;
Durata: maximum 15 ani;
Contribuția proprie: minimum 15% din valoarea totală a proiectului minus grant. 
În cazul proiectelor referitoare la achiziții simple de bunuri și echipamente, contribuția 
proprie va fi între 1%- 5% din valoarea totală a proiectului minus grant;
Valoarea finanțării: valoarea totală a proiectului minus contribuția proprie;
Valuta: LEI sau EURO.

Linia de credit pentru investiții
fonduri europene 



Destinație: finanțarea implementării proiectelor cu un grad de complexitate redus, 
în care grantul se încasează de regulă într-o singură tranșă.
Facilitatea de credit se poate acorda pentru pre-finanțarea parțială sau integrală a 
grantului aferent proiectelor de investiție, co-finanțarea cheltuielilor eligibile aferente 
proiectelor de investiții, finanțarea parțială a cheltuielilor neeligibile;
Durata: maximum 15 ani;
Perioada de grație: se stabilește în funcție de perioada de implementare a proiectului 
la care se adaugă un termen suplimentar de maximum 3 luni;
Contribuția proprie: minimum 15% din valoarea totală a proiectului minus grant.
În cazul proiectelor referitoare la achiziții simple de bunuri și echipamente, contribuția 
proprie va fi între 1%- 5% din valoarea totală a proiectului minus grant;
Valoarea finanțării: valoarea totală a proiectului minus contribuția proprie;
Rambursare: lunar, trimestrial sau semestrial, la rate egale sau inegale;
Valuta: LEI sau EURO.

Credit pentru investiții 
fonduri europene 



Destinație: prefinanțarea grantului aferent proiectelor;

Durata de creditare: maximum 6 luni;

Valoarea finanțării: maximum 100% din valoarea grantului;

Rambursare: o singură scadență stabilită în funcție de data la care se face 
decontarea tranșei;

Valuta: LEI sau EURO. 

Credit punte
fonduri europene



• Pot fi finanțate toate tipurile de cheltuieli aferente proiectului (eligibile, 
neeligibile, inclusiv TVA), prin încheierea unui singur Contract de credit;

• Aportul propriu al beneficiarului la proiect se stabilește în funcție de 
complexitatea proiectului, fiind de minimum 1% în cazul investițiilor ce 
vizează achiziții simple de bunuri (utilaje, echipamente etc.);

• Dobânzi și condiții de garantare mai atractive față de creditele standard;
• Funcționalitatea în sistem revolving permite stabilirea unui plafon al liniei de 

credit mai redus și implicit condiții de cost și garantare mai reduse;
• Acceptarea unei game largi de garanții, inclusiv posibilitatea constituirii drept 

garanție a bunurilor achiziționate în cadrul proiectului, cu acordul AFIR.

Avantajele accesării
produselor CEC Bank 
dedicate beneficiarilor privați



OPORTUNITĂȚI GRATUITE DE 
INTERNAȚIONALIZARE 

A AFACERILOR 
 CEC Bank a fost selectată în cadrul unui consorțiu ca organizație membră a rețelei 

Enterprise Europe Network, pentru derularea Programului PROSME.

Prin programul PRO SME, CEC Bank se implică în susținerea IMM-urilor, facilitând 
atât contacte cu potențiali parteneri din străinatate, cât și accesul la informații de 
interes pentru dezvoltarea transfrontalieră a afacerilor (legislație europeană, 
programe de finanțare, informații legate de piețele globale, etc.).

Rețeaua Enterprise Europe Network este administrată de Comisia Europeană și 
include peste 600 puncte de contact din 64 de țări (28 state membre ale UE, cinci țări 
candidate, două țări din Spațiul Economic European și 29 terțe țări din Europa, Asia, 
Africa și America). 

Este cea mai mare rețea care oferă, prin cei peste 3.000 de angajați cu experiență în 
domeniu, servicii de informare și asistență pe teme europene, menite să ajute 
întreprinderile în dezvoltarea afacerilor la nivel european, în creșterea competitivității 
proprii, în cunoașterea programelor și politicilor europene.

Județele în care CEC Bank activează în cadrul programului PROSME sunt: 
București-Ilfov, Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman.



• Discuții preliminare pentru identificarea nevoilor companiei;
• Întocmirea unui profil al companiei conform cerințelor rețelei și 

încărcarea acestuia în sistem;
• Informarea companiei cu privire la expresiile de interes primite de la 

potențiali parteneri externi;
• Intermedierea de către bancă a schimbului de informații între cei doi 

parteneri, fără a interfera în relațiile/ negocierile comerciale dintre 
aceștia;

• Companiile care decid că există potențial de colaborare cu partenerii 
externi vor semna un acord de parteneriat care să certifice rolul CEC Bank 
în stabilirea contactului ce poate influența dezvoltarea afacerilor.  

Etape necesare pentru
înregistrarea companiilor
în rețeaua EEN:



Beneficiile 
programului PROSME
pentru IMM-uri:
 • Consiliere cu privire la oportunitatea de a fi incluși în rețeaua EEN în vederea 

susținerii afacerilor internaționale ale acestora, cu posibilitatea implementării 
proiectelor cu finanțare acordată de CEC Bank;

• Introducerea în baza de date EEN a informațiilor relevante privind domeniile 
de afaceri de interes în vederea identificării de potențiali parteneri (cu acordul 
prealabil al clienților IMM); 

• Participarea la evenimente/ ateliere/ sesiuni de training organizate pentru 
IMM-urile ce doresc să se înscrie în rețeaua europeană EEN; 

• Participarea companiilor la întâlniri și evenimente de brokeraj;
• Relaționarea cu parteneri de afaceri în cadrul expresiilor de interes inițiate.  
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