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Sprijinirea IMM-urilor – un obiectiv strategic comun pentru FNGCIMM șșșși CEC Bank 
 
 
Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM SA) 
și CEC Bank extind accesul la creditare pentru IMM-urile din portofoliul CEC Bank, atât pentru 
capital de lucru, cât și pentru investiții. Măsura este posibilă în urma semnării unui act adițional la 
Convenția Cadru Plafon de garantare.  
 
Începând din 17 octombrie 2016, start-up-urile și IMM-urile care respectă criteriile de eligibilitate 
vor beneficia de garanții din partea FNGCIMM de până la 80% și vor putea urma o procedură 
simplă și rapidă pentru obținerea de la CEC Bank a finanțării potrivite planurilor de dezvoltare a 
afacerilor. Documentul semnat reflectă noua politică a FNGCIMM de acordare a garanțiilor de tip 
plafon, bazată pe indicatori de previzionare a riscului de credit. Acesta permite băncii-partener o mai 
bună administrare a riscului, generând în egală măsură premizele dezvoltării durabile a mediului de 
afaceri reprezentat de IMM-uri și Start-up-uri. 
 
În calitatea sa de exponent al capitalului de stat, FNGCIMM își propune consolidarea rolului pe 
piața financiar-bancară, ca partener de încredere între mediul de afaceri și cel financiar. Instituția 
susține întreprinzătorii locali și dorește să extindă parteneriatele tradiționale și să câștige noi clienți. 
Proiectele implementate au ca obiectiv susținerea IMM-urilor din România și vor dovedi 
pragmatismul, receptivitatea și adaptabilitatea FNGCIMM la tendințele actuale ale mediului de 
afaceri. 
 

Prin misiunea asumată, CEC Bank urmărește cu precădere finanțarea IMM-urilor, agriculturii și 
administrațiilor publice locale, fiind un element activ în sprijinirea clienților pentru accesarea 
Fondurilor Europene și a Programelor Guvernamentale. 
 

„Banca noastră este un partener de tradiție al Programelor START și SRL-D și grație colaborării 
cu FNGCIMM și Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, am venit în 
sprijinul îndeplinirii planurilor de afaceri a peste 1.200 de tineri”, a declarat domnul Radu Grațian 
Ghețea, Președinte Director General CEC Bank. 
 

Oferta de finanțare a CEC Bank destinată clienților persoane juridice include: credite pentru 
investiții, linii de credit, credite pentru stocuri, credite pentru finanțarea activității curente (inclusiv 
factoring), plafoane pentru deschiderea și derularea acreditivelor, credite pentru activitatea de 
leasing, scrisori de garanție bancară etc. În plus, în cadrul campaniei promoționale curente dedicate 
creditelor de investiții în lei, clienții persoane juridice beneficiază de dobânzi începând cu 2,95%/an, 
de o perioadă de creditare extinsă până la 15 ani pentru unele produse din campanie, precum și de 
includerea în soldul creditelor a comisioanelor de refinanțare, în cazul refinanțării creditelor de 
investiții aflate în derulare la alte bănci. Campania vizează Creditul pentru investiții, Linia de credite 
pentru investiții standard, Creditele dedicate finanțării proiectelor de investiții prin Fonduri 
Europene, precum și Creditele de investiții din surse externe.  
 
Prin semnarea acestui parteneriat s-au creat premisele unei mai bune colaborări între finanțator și 
garant, în beneficiul întreprinzătorilor. Astfel, FNGCIMM și CEC Bank își consolidează rolul de 
susținători ai dezvoltării economice a României, contribuind activ la crearea și menținerea locurilor 
de muncă. 

 



    
 

  

* * * 

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM SA-
IFN) este o instituție financiară nebancară  cu capital de risc, înființată în scopul facilitării 
accesului IMM-urilor la finanțări, prin acordarea de garanții pentru instrumentele de finanțare 
contractate de la bănci comerciale sau din alte surse. FNGCIMM instrumentează programe 
guvernamentale destinate relansării economice, dezvoltării mediului de afaceri, precum și creării și 
susținerii de locuri de muncă, funcționând ca o societate comercială pe acțiuni, cu acționar unic 
statul român, sub supravegherea prudențială a Băncii Naționale a României. Garanția FNGCIMM  
SA - IFN este de maxim 80% din valoarea împrumutului, fără a depăși suma de 2,5 milioane 
euro/beneficiar și se emite la solicitarea instituțiilor finanțatoare partenere, pentru finanțări 
aprobate, pe baza analizei documentelor prezentate de către finanțator.  
 

* * * 
CEC Bank este o bancă comercială universală competitivă, cu un portofoliu variat de produse și 
servicii de calitate. Oferta de produse bancare CEC Bank asigură accesul la o gamă variată de 
credite pentru persoane juridice și persoane fizice, depozite, carduri, scrisori de garanție, produse 
de trezorerie, programe finanțate extern, fonduri europene, servicii de Internet Banking, Phone 
Banking și Mobile Banking. În conformitate cu misiunea CEC Bank, finanțarea IMM-urilor, 
agriculturii și autorităților administrațiilor publice locale reprezintă principala preocupare a 
băncii, fără a neglija însă relația cu populația din România. Mai multe detalii despre produsele 
CEC Bank se pot obține în orice unitate a băncii, apelând gratuit numărul de telefon 0.800.800.848 
sau accesând site-ul www.cec.ro. 
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