Finantarea proiectelor de implementare a
masurilor de crestere a eficientei
energetice

Timisoara, Februarie 2015
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Credite pentru Autoritatile Publice Locale
Clienti eligibili: Autoritatile Publice Locale care functioneaza conform
legislatiei in vigoare si indeplinesc conditiile solicitate de Banca.
Destinatia creditului: Sunt considerate eligibile pentru finantare de
catre Banca, cheltuielile de capital efectuate pentru realizarea
proiectelor de investitii publice de interes local, si anume:
finantarea obiectivelor noi de investitii;
finalizarea sau continuarea lucrarilor ce privesc obiective de
investitii a caror realizare a fost inceputa;
dezvoltarea, modernizarea si/sau retehnologizarea obiectivelor
de investitii, a utilajelor, masinilor si instalatiilor, a cladirilor si
constructiilor existente;
achizitionarea de masini, utilaje, mijloace de transport,
echipament informatic si alte bunuri independente;
achizitionarea de cladiri, constructii, etc.;
achizitionarea, amenajarea, modernizarea, dezvoltarea spatiilor
de desfasurare a activitatii solicitantului, etc.
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Conditii de acordare
Cheltuielile de capital pentru investitiile publice de interes local ale
judetelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, oraselor si
comunelor trebuie sa fie cuprinse in programul de investitii al fiecarei
unitati administrativ-teritoriale, care se aproba ca anexa a bugetului
local.
Obiectivele de investitii si celelalte cheltuieli asimilate investitiilor se
inscriu in programul de investitii daca documentatiile tehnicoeconomice au fost elaborate si aprobate conform legislatiei in vigoare.
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Caracteristicile Creditului de investitii pentru Autoritatile Publice
Locale
Valoarea: pana la 85% din valoarea totala a investitiei, inclusiv TVA.
Contributia proprie: minim 15% din valoarea investitiei. Platile se fac
proportional din credit si din contributia proprie.
Durata: max. 15 ani
Perioada de gratie:
3 luni la creditele pe termen scurt;
6 - 12 luni la creditele pe termen mediu;
12 - 24 luni la creditele pe termen lung.
Valuta: Lei
Garantii: orice garantie sau mix de garantii ale AAPL sau din domeniul
privat, avizate de comisia de autorizare a imprumuturilor locale.
Rambursarea creditului de investitii: lunar, trimestrial sau semestrial;
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2.
Caracteristicile Liniei de credit de investitii pentru Autoritatile
Publice Locale

Valoarea: pana la 85% din valoarea totala a proiectului de investitii,
no main mult de 100 din valoarea eligibila a unui proiect de FE.
Contributia proprie: minim 15% din valoarea investitiei.
Durata: max. 10 ani,
Perioada de tragere: max. 2 ani,
Perioada de gratie: nu se acorda
Valuta: Lei
Garantii: orice garantie sau mix de garantii avizate de comisia de
autorizare a imprumuturilor locale.
Rambursarea liniei de credit de investitii: in perioada de tragere
revolving dupa care se face de regula lunar, trimestrial/semestrial,
in rate egale sau inegale, dupa caz, in functie de capacitatea de
plata a Autoritatii Publice Locale si prevederile legale privind
gradul maxim de indatorare stabilit pentru aceasta
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CONDITII GENERALE DE ACORDARE A CREDITELOR PETRU
PERSOANE FIZICE

persoana fizica majora, cetatean roman, cu domiciliul în Romania:
sa aiba cont curent deschis la CEC Bank;
sa puna la dispozitia CEC Bank toate informatiile si documentele
solicitate;
sa faca dovada aportului propriu (cand se constituie aport propriu);
sa faca dovada unor venituri cu caracter de permanenta care sa
sustina rambursarea creditului si plata dobanzilor in limitele
reglementarilor legale în vigoare;
clientul, familia si girantii acestuia sa nu înregistreze, la data solicitarii
creditului, obligatii neachitate la scadenta fata de CEC Bank si/sau fata
de alte banci si nici datorii restante sau debite restante catre terti;
sa prezinte garantiile solicitate de CEC Bank.
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FINANTARI PE FONDURI STRUCTURALE

 Finantare prin fonduri structurale
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Solutii pentru accesarea de fonduri europene

Consiliere gratuita in accesarea fondurilor europene
• incadrarea ideii de proiect in programele de finantare
existente;
• dimensionarea corecta a proiectului;
• informare asupra posibiltatilor de prefinantare, finantare
si co-finantare a cheltuilelilor din proiect

ROL

48 de
consilieri cu
experienta in
domeniu

Promovarea si vanzarea produselor de creditare dedicate
accesarii fondurilor europene

42 de birouri de fonduri europene la nivelul intregii tari
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Produsele bancii pentru accesarea de fonduri europene

Linie de credit
pentru investitii

Credit de investitii
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Destinatie
•
Finantarea proiectelor complexe, care se realizeaza in mai
multe transe:
•
Prefinantarea partiala sau integrala a grantului aferent
proiectelor;
•
Co-finantarea cheltuielilor eligibile si finantarea anumitor
cheltuieli neeligibile aferente proiectelor
•
Finantarea mai multor proiecte de investitii de accesare
fonduri europene, numai pentru clientii APL.
Caracteristici:
•
Durata de creditare este de maxim 10 ani;
•
Revolving primii 3 ani (soldul urmand sa fie rambursat in rate
in maxim 7 ani);
•
Maxim 85% din valoarea totala a proiectului (cheltuieli eligibile
si neeligibile);
•
Se acorda in Lei sau Euro;
Avantaje:
•
O mai buna dimensionare a necesarului de finantare;
•
Garantii flexibile (inclusiv garantii oferite de Fondurile de
Garantare).
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Produsele bancii pentru accesarea de fonduri europene

Linie de credit
pentru investitii

Destinatie
•
Finantarea proiectelor simple, care se realizeaza intr-o
singura transa:
•
Prefinantarea partiala sau integrala a grantului aferent
proiectelor;
•
Co-finantarea cheltuielilor eligibile si finantarea anumitor
cheltuieli neeligibile aferente proiectelor
Caracteristici:
•
Durata maxim 10 ani;
•
Perioada de gratie maxim 12 luni;
•
Maxim 85% din valoarea totala a proiectului (cheltuieli eligibile
si neeligibile);
•
Se acorda in Lei sau Euro;

Credit de investitii
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Avantaje:
•
Dobanzi competitive;
•
Modalitati de rambursare si garantii flexibile
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Produsele bancii pentru accesarea de fonduri europene

Credit punte

Destinatia creditului:
•
Prefinantarea partiala sau integrala a grantului aferent
proiectelor;
Caracteristici:
•
Durata maxim 6 luni;
•
Maxim 100% din valoare grantului;
•
Se acorda in Lei si Euro;
•
Se ramburseaza intr-o singura scadenta;
Avantaje:
•
Solutionarea rapida a cererii de credit
•
Modalitati de rambursare si garantii flexibile
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Produsele bancii pentru accesarea de fonduri europene

Scrisoare de
garantie bancara

Destinatie:
• Garantarea restituirii de catre beneficiar a prefinantarii
(avansului incasat);
Caracteristici:
• Valoarea se stabileste de comun acord cu clientul in functie
de contractul la care se refera garantia.
• Acopera suma solicitata ca avans in valoare de 110% (pentru
PNDR) si 100% (pentru restul programelor de finantare).

Depozit
colateral
petru
cofinantare
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Durata:
• se stabileste de comun acord cu clientul, in functie de
perioada de implementare a proiectului. Exista posibilitatea
prelungirii valabilitatii cu 15 zile inainte de expirarea
valabilitatii initiale.
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Va multumim!
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