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INTRODUCERE
Am considerat subiectul abordat în teză, respectiv  ,,Strategia şi politica 

de  dezvoltare  a  CEC  Bank   în  mediul  rural”,  drept  unul  de  importanţă 
majoră,  având  în  vedere  rolul  pe  care  l-a  avut  şi  îl  are  această  instituţie  în 
evoluţia economică a României.

În decembrie 1989, revoluţia din România a dus la prăbuşirea regimului 
Ceauşescu şi la  angajarea ţării în tranziţia postcomunistă spre un sistem politic 
democratic  bazat  pe  economia  de  piaţă.  Daniel  Dăianu  sintetizează  în  felul 
următor situaţia ţării la startul tranziţiei:

„La sfârşitul  anilor  '80,  economia  românească,  ţara,  oamenii  ofereau un 
tablou  dezolant.  După  mai  mult  de  patru  decenii  de  industrializare  forţată, 
competitivitatea  economiei  se  afla  la  nivelul  cel  mai  scăzut  în  cadrul  „ligii 
comuniste”, dezechilibrele dintre  sectoare şi penuria erau în creştere, suferinţa 
oamenilor era inimaginabilă; România era cu mult în urma ţărilor vecine în ceea 
ce  priveşte  premisele  instituţionale  necesare  pentru  tranziţia  postcomunistă, 
pregătirea psihologică  a  populaţiei  pentru  schimbări  sociale  şi  baza  socială  a 
reformelor către economia de piaţă.”1

Un factor crucial pentru relansarea economică a României după anul 
1990 a fost decizia din 1999 a Uniunii  Europene de a accepta cererea de 
aderare a României şi de a începe negocierile de aderare. România solicitase 
aderarea la Uniunea Europeană încă din iunie 1995, după ce toate forţele politice 
parlamentare semnaseră Declaraţia de la Snagov, prin care îşi asumau obiectivul 
aderării şi o strategie comună în vederea atingerii acestui obiectiv. Într-o primă 
fază, Comisia Europeană şi statele membre au considerat această cerere oarecum 
prematură,  şi  au  plasat  România  într-un  grup  de  ţări  postcomuniste  care  nu 
urmau  să  adere  la  Uniune  decât  într-un  al  doilea  val,  într-un  viitor  încă 
neprecizat.

Având în vedere slaba pregătire a României până la acea dată, s-a conturat 
destul de repede ideea că România şi Bulgaria vor face parte din a doua etapă, 
dar  guvernul Isărescu împreună cu Comisia  Europeană prezidată de Romano 
Prodi au stabilit ca obiectiv comun finalizarea cu succes a procesului de aderare 
într-un orizont relativ scurt de timp, până la 1 ianuarie 2007. Era o perspectivă 
clară,  un semnal  pozitiv  pentru potenţialii  investitori  şi  totodată  un stimulent 

1 Dăianu, Daniel, Transformarea ca proces real: de la comandă la piaţă, Editura I.R.L.I., Bucureşti, 1999
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puternic  pentru  ca  guvernanţii  români  să  aplice  reformele  necesare  pentru 
concretizarea aderării.

De altfel, constrângerile legate de nevoia de a închide în prealabil cele 31 
de  capitole  ale  procesului  de  negociere  a  aderării  au  fost  un  element 
fundamental pentru structurarea politicilor economice din anii 2000-2006. Într-
un  fel,  imperativul  negocierilor  de  aderare  a  ţinut  loc  şi  de  strategie 
economică, deşi România a trebuit, tocmai pentru a răspunde cerinţelor UE, să 
elaboreze o Strategie  pe termen mediu  în 20002.  Deşi  se  poate argumenta  că 
această strategie reprezenta mai degrabă un catalog de dorinţe decât o selecţie 
riguroasă a priorităţilor şi că acţiunile ulterioare au fost mai degrabă pragmatice 
decât conforme Strategiei, trebuie remarcat faptul că guvernul condus de Mugur 
Isărescu (1999-2000), deşi considerat în primul rând unul de gestiune curentă a 
afacerilor  în  perspectiva  alegerilor  programate în noiembrie  2000, a reuşit  să 
restabilească  încrederea  factorilor  economici  şi  să  reaşeze  România  pe  calea 
creşterii economice, după un deceniu marcat de recesiune şi de reforme necesare, 
dar  aplicate  insuficient  de  coerent.  Totodată,  şi  guvernele  ulterioare,  au 
continuat  politicile  iniţiate  de  Mugur  Isărescu,  acordând  prioritate  absolută 
finalizării cu succes a negocierilor şi a procedurilor de aderare. În consecinţă, 
indiferent de preferinţele şi opţiunile intime ale unuia sau altuia dintre factorii 
politici, România a trebuit  să se adapteze la exigenţele Uniunii Europene, cu 
efecte benefice asupra funcţionării societăţii şi asupra performanţei economice.

Perioada de preaderare a fost astfel una de reforme politice şi economice 
şi  de  creştere  economică  susţinută.  Relansarea  economică  a  fost  facilitată  de 
conjunctura externă relativ favorabilă, de investiţiile străine directe şi de politicile 
guvernamentale  axate  pe  imperativul  obţinerii  calificativului  „economie 
funcţională  de  piaţă”  din  partea  organismelor  financiare  internaţionale  şi  a 
Comisiei Europene. Pentru aceasta a fost aplicată o politică financiară prudentă 
pe latura cheltuielilor, care a îngăduit reducerea semnificativă a deficitului bugetar 
(de la 4% din PIB în anul 2000 la 1,2% din PIB în 2004) şi a inflaţiei (de la  
45,7% anual în 2000 la 11,9% în 2004 şi 6,56% în 2006). Dezinflaţia şi măsurile 
adoptate de Banca Naţională pentru consolidarea şi supravegherea prudenţială a 
sistemului bancar au contribuit la crearea unui cadru mult mai predictabil pentru 
afaceri. Pe de altă parte, guvernul a  continuat energic procesul de privatizare, 
care a afectat nu numai marile întreprinderi industriale (de exemplu, combinatul 
Sidex Galaţi, vândut în 2001 marelui concern indiano-britanic Mittal Steel), ci 
şi fostele regii autonome şi serviciile de distribuţie din sectorul energetic (astfel, 
în 2004 a fost perfectată preluarea Petrom de către concernul austriac OMV, în 
2005 Distrigaz Sud a fost preluat de Gaz de France, Distrigaz Nord de  către 
E.ON Ruhrgas, Electrica Moldova de către E.ON Energie, iar Electrica Banat  

2 Murgescu, Bogdan, Romania şi Europa - Acumularea decalajelor economice (1500 – 2010), Editura Polirom, 
Bucureşti, 2010
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şi  Electrica Dobrogea de către grupul italian ENEL, care în 2008 a preluat şi  
Electrica  Muntenia Sud). Privatizări importante au fost realizate şi în sectorul  
bancar,  cum  ar  fi  cea  a  Băncii  Agricole,  preluată  în  2001  de  Raiffeisen 
Zentralbank, şi mai ales cea a Băncii  Comerciale Române, unde în decembrie 
2005 un pachet majoritar de 62% din acţiuni a fost  cumpărat contra unei sume 
record de 3,75 miliarde de euro de către grupul austriac Erste Bank.

Perioada de preaderare a fost caracterizată şi de relansarea viguroasă a 
producţiei  interne.  Investiţiile  străine  directe,  mai  ales  atunci  când  au  fost 
realizate  de  mari  companii  internaţionale,  au  fost  însoţite  de  un  transfer  de 
tehnologie şi de know-how, care a condus la eficientizarea activităţii economice. 
Productivitatea muncii a crescut semnificativ în economia românească, marcând 
astfel o recuperare parţială a decalajului faţă de media Uniunii Europene, de la 
28,2% din media EU 25 în anul 2000 la 38,8% în 2006. O mare parte a acestei 
creşteri s-a datorat dinamicii productivităţii muncii din industrie, care în 2006 
era de 1,54 ori mai mare decât în 2000. În multe întreprinderi industriale preluate 
de  mari  companii internaţionale  au  fost  realizate  nu  numai  îmbunătăţiri  la 
nivelul strict al  producţiei, ci şi la cel al desfacerii, inclusiv pe pieţele externe. 
Exemplul cel mai spectaculos al dinamicii producţiei industriale după 2000 este 
probabil cel al Dacia-Renault. Curând, după preluarea Uzinelor Dacia în 1999, 
Louis Schweitzer,  la  acea dată director  general  al  grupului Renault  a anunţat 
planul de a realiza în România un automobil  modern, sigur şi mai  ales ieftin, 
destinat în primul rând consumatorilor din economiile emergente. După aproape 
cinci  ani  de  proiectare,  timp  în  care  la  Mioveni  s-au  produs  doar  versiuni 
îmbunătăţite  ale  mai  vechilor  modele  Dacia  1300  şi  Dacia  Nova  (Dacia 
SuperNova şi Dacia Solenza),  modelul Dacia Logan a fost prezentat la 2 iunie 
2004 la Paris şi a început să fie vândut masiv  începând din 1 septembrie 2004. 
Succesul  a fost  spectaculos.  Deşi obiectivul de preţ anunţat  iniţial  („Dacia  de 
5.000 euro”) nu a fost atins, preţul de vânzare pornind de la circa 5.800 euro, la 
care se adăugau dotările suplimentare, Dacia Logan i-a câştigat pe consumatori 
atât  prin preţul mai mic decât al majorităţii automobilelor similare, cât şi prin 
siguranţă şi fiabilitate; pe de altă parte, deşi a inclus tehnologii de ultimă oră ale 
grupului Renault - Nissan, Dacia Logan a fost special adaptată pentru condiţiile 
dificile din ţările în curs de dezvoltare.

Criza  economică  mondială  s-a  făcut  simţită  în  România  din  a  doua 
jumătate  a  anului  2008.  O  parte  din  criză  a  fost  importată,  îndeosebi  prin 
reducerea cererii externe, ca şi prin  reticenţele şi posibilităţile mai reduse ale 
investitorilor străini, o altă parte s-a datorat derapajelor interne. Cum deficitul 
contului curent al  balanţei de plăţi externe atinsese 13,5% din PIB în 2007 şi 
12,3% în 2008, datoria externă a sectorului privat sărise la 45,6% din PIB, iar 
deficitul  bugetar  crescuse  considerabil  în  termeni  absoluţi  şi  se  anunţa 
ameninţător pe viitor prin scăderea previzibilă a veniturilor din  cauza reducerii 
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activităţii într-o parte a economiei reale, precum şi prin angajamentele asumate 
anterior de creştere a pensiilor şi salariilor, guvernul a constatat că marjele sale 
de manevră sunt extrem de limitate şi a decis că trebuie să acţioneze mai întâi 
pentru  reducerea  deficitului  extern  atât  în  sectorul  public,  cât  şi  în  sectorul 
privat, pentru evitarea unei posibile crize a ratei de schimb (din septembrie 2008 
şi  până  în  ianuarie  2009,  leul  a  pierdut  circa  20% din  valoare  în  raport  cu 
principalele valute externe), şi pentru evitarea unei crize financiare majore. Un 
acord de împrumut şi asistenţă încheiat la 24 martie 2009 cu Fondul Monetar 
Internaţional, cu Comisia Europeană, cu Banca Mondială şi cu Banca Europeană 
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), în virtutea căruia România primea 
posibilitatea să acceseze credite de 19,95 miliarde de euro, a oferit nu numai o 
garanţie pentru evitarea unui blocaj financiar,  dar şi un plus de credibilitate în 
raport cu pieţele interne şi internaţionale şi un set de constrângeri pentru a trece 
la  ajustarea  de  fond  a  economiei  româneşti.  Politica  financiară  restrictivă  a 
condus la reducerea spectaculoasă a deficitului de cont curent, dar a contribuit şi 
la contracţia economiei, astfel încât   produsul intern brut a scăzut în 2009 cu 
circa  7%,  ceea  ce  este   una  dintre  scăderile  cele  mai  severe  din  Uniunea 
Europeană.3

La începutul anului 2010, dar mai ales în anul 2011, la nivel mondial încep 
să  se  contureze  perspectivele  ieşirii  din  criză.  Principalele  economii  din 
Uniunea Europeană au început deja să crească, fără a fi recuperat încă scăderea 
din 2008-2009.  Aceasta  înseamnă că cererea externă să  devină un factor  de 
antrenare  pentru  economia  românească.  De  altfel,  exporturile  României  au 
rezistat  relativ  bine  în  2009,  scăzând  cu  doar  6,4  miliarde  de  euro,  şi  au 
început să crească din nou în ultimele luni ale acestui an şi au fost principalul  
motor al economiei româneşti în 2010. Guvernul României condus de Emil Boc, 
a  reuşit  să  implementeze  mai  multe  reforme  (  reforma  pensiilor,  reforma 
salariilor  bugetarilor,  reforma   legilor  care  reglementează  relaţile  de  muncă, 
reforma ajutoarelor sociale) care au dus la  diminuarea deficitul bugetar şi au 
creat premisele pentru stabilitate economică a ţării. Criza a prilejuit reaşezarea 
ofertei româneşti de export, ramurile producătoare de bunuri cu valoare adăugată 
ridicată  (automobile,  medicamente,  echipamente  energetice  etc.)  devansând 
industria petrolieră şi siderurgia. 

Evoluţia CEC Bank a fost una marcată de la înfiinţare până în prezent, 
de diferite etape, unele mai uşoare, altele mai dificile, dar permanent ancorate şi 
în strânsă relaţie cu destinele acestei ţări şi naţiuni.

 În  studiul  efectuat  pentru  elaborarea  tezei  am  întreprins  o  vastă 
documentare, urmărind dezvoltarea instituţiei ca parte componentă a sistemului 
bancar românesc, de la înfiinţare şi până la momentul actualei crize economice, 

3 Murgescu, Bogdan, Romania şi Europa - Acumularea decalajelor economice (1500 – 2010), Editura Polirom, 
Bucureşti, 2010
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şi  strategiile  adoptate  în  evoluţia  acesteia  ca  bancă  de  retail  cu  accentuată 
reprezentare în mediul rural.

Am prezentat drumul parcurs de instituţie, drum presărat cu evenimente şi 
personalităţi marcante, cu realizări importante.

Necesităţile sociale ale timpurilor au făcut posibilă apariţia şi dezvoltarea 
funcţiilor  distincte  ale  acestei  instituţii  şi,  ca  efect,  poziţionarea  unităţilor 
teritoriale la nivelul întregii ţări, prin motivaţii sociale şi politice. Acest aspect a 
reprezentat şi reprezintă un punct forte al acestei instituţii.

Diversificarea  serviciilor  bancare  de  la  apariţia  primelor  manifestări 
bancare  până  în  prezent  a  avut  ca  principal  scop  împlinirea  nevoilor  şi  a 
exigenţelor tuturor potenţialilor clienţi. Principalele obiective au fost facilitarea 
accesului la servicii utile şi rapide şi, desigur, creşterea profitului.

Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor şi activităţilor bancare a fost un 
proces  continuu  care  s-a  intensificat   în  ultimul  deceniu  printr-o  preocupare 
permanentă  de  creare  a  unui  sistem funcţional,  capabil  să  satisfacă  cerinţele 
tuturor celor implicaţi.

Având în vedere existenţa a 147 de ani ai instituţiei, trebuie să amintim 
cele  mai  importante  personalităţi  care   au  avut  o  influenţă  marcantă  în 
dezvoltarea  băncii:  Alexandru  Ioan  Cuza,  Nicolae  Rosetti  Bălănescu,  Ion 
Brătianu,  Dimitrie  Sturza,  Menelas  Ghermani,  Ion  Ghica,  Victor  Slăvescu, 
Costache  Bălcescu,  Alexandru  Tomoroveanu,  Constantin  Chiriţescu,  Mugur 
Isărescu.

Domeniul de cercetare a tezei este economic cu reverberaţii în domeniul 
bancar.

Scopul lucrării  a  fost  acela de a demonstra rolul pe care îl  are această 
instituţie în evoluţia economică a României, rol datorat, în mare parte, prezenţei 
băncii, încă de la înfiinţare, în mediul rural.

Obiectivele principale ale cercetării sunt:
-    analiza strategiilor şi politicilor uzitate în economie;
- analiza fenomenului bancar şi reflectarea lui în teoriile economice;
- analiza  apariţiei  şi  a  rolului  Casei  de  Economii  şi  Consemnaţiuni 

C.E.C. S.A.;
- analiza dezvoltării băncilor de retail;
- monitorizarea  dezvoltării  CEC  Bank  în  cadrul  sistemului  bancar 

românesc;
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- urmărirea activităţii băncii în mediul rural.

Suportul  informaţional  al  acestei  lucrări  este  constituit  din  lucrările 
fundamentale în domeniu, diferite studii ale economiştilor publicate în literatura 
de  specialitate,  rapoarte  ale  Băncii  Naţionale  a  României,  Băncii  Mondiale, 
Băncii Europene de Reconstrucţie şi Dezvoltare, informaţii statistice furnizate de 
Institutul Naţional de Statistică, fondul arhivistic al CEC Bank etc.

Capitolul  1: Sistemul bancar văzut prin prisma echilibrului
între strategii şi politici

În primul capitol analizez sistemul bancar prin prisma echilibrului între 
strategii şi politici.

Subcapitolul 1.1. tratează, la modul general, strategia concurenţială, având 
în vedere metoda de elaborare şi contextul în care este aceasta elaborată, analiza 
sectoarelor de activitate, forţele care influenţează concurenţa dintr-un sector de 
activitate şi abordările strategice generale, analizate comparativ.

În subcapitolul 1.2. analizez  strategiile folosite în sistemul bancar, modul 
în care managerii  băncii îşi determină obiectivele şi elaborează o strategie pe 
termen scurt  sau lung,  precum şi  modul  în care pot  realiza această  strategie, 
tipurile de strategii cunoscute în practica bancară.

În subcapitolul  1.3.  formulez  etapele  care  trebuie  parcurse  pentru 
formularea unei strategii de succes în sistemul bancar, începand cu înţelegerea 
strategiei, care presupune înţelegerea clară a obiectivelor şi a priorităţilor, cât şi 
a rezultatelor potenţiale, urmată de analiza caracteristicilor băncii (factorii care 
influenţează performanţa, clienţii, concurenţa), planificarea strategică şi, în final, 
implementarea strategiei, având ca ultimă etapă monitorizarea performanţei.

Ca şi concluzii parţiale ale primului capitol putem formula: 
1. Elaborarea  unei  strategii  concurenţiale  este  echivalentă  cu găsirea  unei 

formule pentru modul în care banca va concura, îşi va stabili obiectivele şi 
îşi va formula politicile prin care să-şi îndeplinească aceste obiective.

2. Strategia  concurenţială  este  o  combinaţie  de  scopuri  (obiective)  şi 
mijloace (politici)  prin care firma încearcă să-şi atingă aceste scopuri - 
Porter, M., Strategie concurenţială, Manual de supravieţuire şi creştere a 
firmelor în condiţiile economiei de piaţă, Editura Teora, Bucureşti, 2001.

3. Esenţa  elaborării  strategiei  concurenţiale  constă  în  raportarea  băncii  la 
mediul  în  care  îşi  desfăşoară  activitatea.  Toate  cele  cinci  forţe 
concurenţiale – intrarea pe piaţă, existenţa bunurilor substituente, puterea 
de  negociere  a  cumpărătorilor,  puterea  de  negociere  a  furnizorilor  şi 
rivalitatea dintre concurentii existenţi – reflectă complexitatea concurenţei 
dintr-un  sector  de  activitate,  influenţează  intensitatea  concurenţei  şi 
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rentabilitatea dintr-un sector de activitate, iar forţele cele mai puternice 
vor deveni esenţiale pentru elaborarea strategiei.

4. Se  poate  spune  că  strategia  concurenţială  este  ansamblul  acţiunilor 
ofensive şi defensive prin care o bancă îşi poate crea o poziţie care poate 
fi apărată, astfel încât să facă faţă cu succes celor cinci forţe concurenţiale 
şi să obţină câştiguri cât mai mari din investiţiile efectuate. 

5. Activitatea  băncilor  se  convine  a  fi  riguros  reglementată  şi  bine 
coordonată  de Banca  Centrală  (BNR) care,   în  calitatea ei  de  bancă a 
băncilor,  trebuie  să  fie  capabilă,  prin  folosirea  tehnicilor  şi  metodelor 
proprii, specifice, să acorde un ajutor calificat fiecărei bănci în parte.

6. Politica  de marketing a unei  bănci,  ca  a orcărei  firme,  comportă  patru 
aspecte  esenţiale:  produs,  preţ,  promovare  (comunicaţie),  distribuţie 
(comercializare).

7. Brandul-construirea unei imagini a băncii constă şi într-o comunicare cât 
mai bună cu clienţii. 

În prezent, mai mult ca oricând, având în vedere escaladarea concurenţei 
acerbe din domeniul  bancar, se face simţită nevoia răspunsului  la următoarea 
întrebare: Ce anume diferenţiază o bancă cu rezultate de nivel mediu de o alta  
cu rezultate excepţionale?

Nu cred că răspunsul se poate da cu exactitate, ca urmare a complexităţii 
activităţii bancare şi a conexiunilor economice aferente. Totuşi, putem să intuim 
o serie de răspunsuri bazate atât pe experienţa acumulată de către cei mai buni 
performeri în domeniu – care au reuşit să se desprindă clar, prin rezultate, de 
instituţiile  cu  indicatori  medii  pentru  sectorul  în  care  activează,  cât  şi  pe 
informaţiile  acumulate  din  lucrările  elaborate  de  nume  sonore  în  domeniul 
managementului bancar (Reinhold Leichtfuss, Andy Bruce).

Echipa de management a unei bănci joacă rolul extrem de important în 
aducerea şi menţinerea unei bănci la cele mai înalte niveluri de performanţă. Nu 
de puţine ori, preşedinţii băncilor de prim rang sunt consideraţi vizionari. Cu cât 
viziunea este mai bine ancorată în realitate şi transpusă exact în practică, cu atât 
viitorul  va  putea  certifica,  prin  rezultate,  corectitudinea  deciziilor  luate. 
Contribuţia  deosebită  adusă  valorii  unei  bănci  sau  “sclipirea  de  geniu”  ce 
diferenţiază  actorii  în  piaţa  financiar  –  bancară  o  constituie,  pentru  început, 
stabilirea clară a direcţiei strategice de urmat - Nicolae Dănilă, Retail Banking, 
Editura Expert, Bucureşti, 2004. 

O strategie este o declaraţie de intenţie prin care se definesc obiectivele de 
atins pe termen mediu sau lung. Înţelegerea procesului complex implicat şi  a 
modalităţilor  prin  care  se  pot  evita  eşecurile  constituie  unul  dintre  punctele 
centrale pe care se bazează planificarea unei strategii de succes.
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Implementarea unei strategii constituie o etapă extrem de dificilă dacă nu 
este realizată conform unui plan strategic. Aplicarea unor modificări asupra unor 
procese  ce  evoluează  în  mod  curent,  în  prezent,  în  scopul  perfecţionării  sau 
modificării acestora, constituie o sarcină critică. Modificările ce vor surveni şi 
ale căror rezultate îşi vor face simţită prezenţa abia peste un anumit interval de 
timp nu trebuie să afecteze dramatic activitatea curentă. Rezistenţa crescută a 
instituţiei la asemenea modificări poate fi imunizată printr-un plan strategic de 
implementare, bine gândit şi respectat metodic.

O  bancă  care  se  respectă  nu-şi  poate  permite  luxul  tatonărilor,  al 
încercărilor, adică al acţiunilor fără un plan elaborat, deoarece resursele irosite 
au  costuri  ridicate.  O  planificare  strategică  ne  permite  să  evităm  erorile, 
pierderile  şi  întârzierile,  iar  eforturile  făcute  vor  deveni  eficiente.  În  acest 
context,  planificarea  strategică  reprezintă  prima  funcţie  a  managementului 
bancar. Văzută ca o succesiune de activităţi, planificarea strategică se desfăşoară 
în ordinea stabilită de procesul managerial.

Capitolul   2:  Tendinţe  în  dezvoltarea  sistemului  bancar 
românesc actual

În capitolul 2 studiez tendinţele în dezvoltarea sistemului bancar românesc 
actual.

În subcapitolul 2.1. am urmărit drumul parcurs în dezvoltarea sistemului 
bancar pe teritoriul românesc înainte de 1990, începând cu primele activităţi cu 
caracter bancar, în sensul modern al termenului, desfăşurate în ţările româneşti, 
înfiinţarea  în  1864  a  Casei  de  Depuneri  şi  Consemnaţiuni,  prima  instituţie 
românească  de  credit,  înfiinţarea,  în  1880,  a  Băncii  Naţionale  a  României, 
înfiinţarea altor bănci şi instituţii de credit şi evoluţia activităţii bancare până în 
anul 1990.

În  subcapitolul  2.2.  analizez  evoluţia  sistemului  bancar  după  1990, 
subliniind  faptul  că  reformarea  economiei  româneşti  după  1990  a  vizat  şi 
sistemul bancar românesc, având în vedere rolul major pe care acesta îl are în 
dezvoltarea economiei.

Subcapitolul  2.3.  prezintă  sistemul  bancar românesc  în  contextul  crizei 
actuale,  cu  analiza  evoluţiilor  structurale,  a  evoluţiilor  la  nivelul  bilanţului 
agregat al instituţiilor de credit, a adecvării capitalului, a riscurilor de credit, de 
lichiditate şi de piaţă.

Subcapitolul  2.4.  prezintă  rolul  Băncii  Naţionale  a  României  şi 
principalele atribuţii ale băncii centrale.
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Subcapitolul 2.5. redă o abordare a creditului ca parte a arsenalului de 
instrumente economice.

Ca şi concluzii parţiale ale celui de al doilea capitol putem formula: 
1. Începuturile activităţilor cu caracter bancar în sensul modern al termenului 
au fost precedate în ţările româneşti de prezenţa, inerentă perioadei de dezvoltare 
a feudalismului şi mai apoi de apariţie a relaţiilor economice de tip capitalist, a 
zarafilor, a căror pricipală ocupaţie era, într-o primă etapă, aceea de cumpărări şi 
vânzări de monede în scopul obţinerii de câştiguri.
2. Dezvoltarea capitalului  românesc autohton a impus necesitatea înfiinţării 
unei  instituţii  bancare  care  să  reprezinte  interesele  tinerei  economii  industriale 
naţionale.  Înfiinţarea  în  1864  a  Casei  de  Depuneri  şi  Consemnaţiuni,  prima 
instituţie românească de credit, a fost concretizarea acestor îndelungate demersuri 
ale  clasei  capitaliste  în  formare  pe  teritoriul  României,  ale  cărei  interese 
economice şi financiare erau în acea perioadă congruente cu interesele naţionale 
de obţinere a  independenţei  faţă  de marile  puteri  (în special  Imperiul  Otoman 
care-şi păstra suzeranitatea asupra ţărilor române). 
3. Perioada  interbelică  se  caracterizează  printr-un  avânt  fără  precedent  al 
economiei  româneşti,  dezvoltarea  relaţiilor  de  tip  capitalist  impunând,  de 
asemenea, cristalizarea structurală a sistemului bancar românesc.
4. După criza din anii  “30”, revirimentul economiei româneşti s-a manifestat 
şi în domeniul bancar. 
5. Activitatea bancară în perioada de după 1944 şi până în 1990 a cunoscut un 
puternic recul. Funcţiile sistemului bancar în domeniul comercial erau din ce în ce 
mai  reduse,  rolul  acestuia  fiind  în  primul  rând  de  finanţator-intermediar  între 
puterea  hipercentralizată  de  la  Bucureşti  şi  entităţile  din  diversele  ramuri  ale 
economiei  şi,  de asemenea,  de organism de control  şi  supervizare a circulaţiei 
monetare în economie.
6. Reformarea  economiei  româneşti  după  1989  a  vizat  şi  sistemul  bancar 
naţional, având în vedere rolul pe care acesta îl are în cadrul economiei.
7. Sectorul  bancar  s-a  remarcat,  până  către  sfârşitul  anului  2008,  printr-o 
extindere agresivă, prin creşterea numărului de unităţi bancare, dar şi prin intrarea 
pe piaţă a unor noi instituţii de credit. În perioada 2005 – 2008 băncile şi-au extins 
reţelele cu aproximativ 3.000 de unităţi. 
8. Pe  fondul  efectelor  crizei  economice  asupra  activităţii  de  creditare, 
instituţiile de credit şi-au diminuat numărul de salariaţi cu 2.068 persoane şi cu 
265 numărul de unităţi faţă de perioada similară a anului anterior. Din perspectiva 
numărului  de  unităţi  teritoriale  la  100.000  de  locuitori,  sistemul  bancar  din 
România continuă să se situeze sub media europeană. 

Banca  Naţională  a  României  este  banca  centrală  a  României,  instituţie 
publică  independentă,  având  ca  obiectiv  fundamental  asigurarea  şi  menţinerea 
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stabilităţii preţurilor. În acest sens, aceasta veghează la bunul mers al sistemului bancar 
românesc,  în  condiţii  de  siguranţă  şi  acţioneză,  inclusiv  prin  pârghiile  deţinute,  în 
sensul asigurării unei pieţe financiar-bancare profitabile, pe baze sănătoase.

În contextul crizei financiare, al dezechilibrului pe maturităţi dintre credite şi 
resursele  de  finanţare  şi  implicit  al  dependenţei  de  sursele  externe,  asigurarea 
lichidităţii  sistemului  bancar  din  România  a  depins  într-o  măsură  însemnată  de 
încrederea deponenţilor interni şi a investitorilor străini în bănci şi de dorinţa lor de a 
reînnoi  finanţările  ajunse  la  scadenţă.  Raportul  credite/depozite  pentru  sectorul 
neguvernamental  s-a  îmbunătăţit,  coborând  de  la  un  nivel  maxim  de  137,3% 
(noiembrie 2008) la 119% (martie 2010), cu o tendinţă ulterioară de creştere, explicată 
în  parte  de procesul  de reducere  a  economiilor  la  nivelul  companiilor  în  contextul 
constrângerilor de lichiditate. 

Riscul de lichiditate s-a atenuat faţă de perioada similară a anului trecut, în 
condiţiile angajamentului băncilor-mamă ale principalelor nouă instituţii de credit cu 
capital străin de a-şi menţine expunerea la nivel de grup faţă de România - Declaraţia 
băncilor  participante  la  reuniunea  de  la  Viena,  26  martie  2009,  reconfirmată  la 
întâlnirile de la Bruxelles din 19 mai 2009, respectiv 18 noiembrie 2009. 

Stabilizarea indicatorilor de adecvare a capitalului într-o zonă confortabilă a 
fost favorizată şi de contracţia activităţii de creditare, care s-a manifestat începând cu 
ultimul  trimestru al  anului 2008.  Ca atare, nivelul  de capitalizare va trebui revăzut 
permanent, odată cu relansarea creditării. Din această perspectivă, precum şi datorită 
incertitudinilor încă manifestate în privinţa relansării economice şi a celor legate de 
calitatea  portofoliilor,  menţinerea  şi  în  perioada  următoare  a  capitalizării  în  marje 
relativ importante peste nivelul minim reglementat  (8%) va consolida în continuare 
încrederea în sectorul bancar.

Exerciţiul  de  testare  la  stres  derulat  de  BNR în  luna  iulie  2010  a  inclus 
instituţiile de credit persoane juridice române şi a avut în vedere un orizont de doi ani 
(2010-2011).  Construcţia  acestui  scenariu  a  pornit  de  la  proiecţiile  recente  privind 
cadrul macroeconomic naţional, avându-se în vedere o corelare a şocurilor considerate 
cu cele aplicate în cadrul exerciţiului desfăşurat la nivel european în 2010 (coordonat 
de  CEBS,  în  colaborare  cu  Comisia  Europeană  şi  autorităţile  de  supraveghere 
naţionale). Exerciţiul s-a derulat însă independent de cel european.

S-a anticipat că profitabilitatea sistemului bancar va rămâne sub presiune în 
cursul anului 2011, în special datorită nevoilor crescânde de provizionare, expresie a 
continuării posibile a deteriorării calităţii activelor, în condiţiile reducerii apetitului de 
risc  al  băncilor  şi  al  continuării  ajustărilor  economice  pe  fondul  unei  recesiuni 
persistente. 
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Plasamentele  instituţiilor  de  credit  au  fost  direcţionate  spre  piaţa  internă, 
preponderent sub forma titlurilor de stat; în paralel, după o tendinţă de contracţie a 
creditului  acordat  sectorului  neguvernamental  în  cea  mai  mare  parte  a  perioadei 
analizate,  începând  cu  luna  iunie  a  anului  2010  s-a  înregistrat  o  creştere  reală  a 
acestuia.  Prelungirea  incertitudinilor  pe  piaţa  financiară  internaţională,  precum  şi 
reacţia  strategică  corectivă  a  băncilor,  ar  putea  accentua  mutaţiile  din  structura 
bilanţului sectorului bancar românesc. 

Capitolul  3: Începuturile C.E.C. ca bancă de retail

Capitolul 3 face o trecere în revistă a începuturilor C.E.C. ca bancă de 
retail.
În  subcapitolul  3.1.  am  urmărit  drumul  parcurs  de  către  C.E.C  BANK  în 
domeniul schimbării strategiei băncii. În  contextul realităţii de pe piaţa bancară 
românească a anului 2003, restructurarea şi dezvoltarea instituţională a Casei de 
Economii  şi  Consemnaţiuni  a  reprezentat  principalul  obiectiv  strategic  şi, 
totodată,  singura  modalitate  prin  care  aceasta  putea  face  faţă  concurenţei 
crescânde exercitate de celelalte bănci. 

Ca şi concluzii parţiale ale capitolului 3 putem formula:
1. Se menţionează ca  alternativă strategică transformarea C.E.C. într-o 

bancă de retail,  care să efectueze întreaga gamă de operaţiuni bancare 
pentru populaţie,  IMM-uri şi  administraţii  publice centrale şi  locale, în 
condiţii de profitabilitate.  

2. Dacă  în  perioada  1998  -  2000,  marile  bănci  europene  încercau  să  se 
orienteze către structuri cât mai complexe de entităţi financiar bancare, 
menite  să  asigure  o  acoperire  totală  a  necesităţilor  clienţilor,  treptat 
acestea au ajuns la concluzia, certificată de practică, ce relevă necesitatea 
concentrării asupra activităţii de bază cu cel mai înalt grad de performanţă 
şi, implicit, profitabilitate. 

3. Din punct de vedere economic, activitatea de retail a dovedit că în cadrul 
strategiilor menite să asigure acţionarilor venituri consistente în condiţii 
de risc redus, acest tip de activitate ocupă una din principalele poziţii.

4. Potenţialul  impresionant  de creştere a utilizării  serviciilor şi  produselor 
bancare pe fondul unui grad relativ scăzut de intermediere financiară va 
conduce la intensificarea concurenţei în sistemul bancar românesc pentru 
acapararea cotelor de piaţă, ceea ce va determina ajustări sau chiar noi 
strategii bancare de abordare a clientelei. 

5. Strategia  de  afaceri  a  avut  în  vedere creşterea  volumului  de afaceri  al 
băncii,  concomitent  cu  îmbunătăţirea  şi  echilibrarea  structurii 
plasamentelor  C.E.C.,  în  special  prin  sporirea  volumului  activităţii  de 
creditare în condiţii de maximă prudenţialitate.
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Obiectivele şi planurile de acţiune stabilite de conducerea băncii au asigurat 
poziţionarea  irevocabilă  a  C.E.C.  pe  drumul  dezvoltării  sale  instituţionale,  al 
transformării sale reale într-o bancă de retail competitivă, cu un rol important 
în sistemul bancar şi în economia României. 

Capitolul  4: Retail banking în sistemul bancar românesc

Capitolul 4 prezintă retail banking-ul în sistemul bancar românesc.

În subcapitolul 4.1. prezint mediul bancar specific retail banking-ului, cu 
explicarea  conceptului  de  retail  banking  şi  analiza  factorilor  de  influenţă 
specifici  mediului  bancar de retail,  respectiv rata dobânzii,  cursul de schimb, 
inflaţia,  mişcările  de  capital  extern,  politica  fiscală,  deciziile  băncii  centrale, 
creditul public, caracteristicile demografice, utilizarea tehnologiei.

Subcapitolul 4.2. este o prezentare a produselor şi serviciilor bancare  de 
retail, cu sublinierea caracteristicilor acestor produse şi servicii.

Subcapitolul  4.3.  analizează  tendinţele  şi  perspectivele  în  activitatea 
bancară  de  retail,  vizându-se  mai  multe  aspecte,  printre  care:  procesul  de 
dereglementare  –  reglementare,  implementarea  inovaţiilor  tehnologice, 
internaţionalizarea operaţiunilor bancare, integrarea europeană.

Ca şi concluzii parţiale ale capitolului 4 putem formula:
1. În ultima  perioadă,  băncile  acordă  din  ce  în  ce  mai  multă  importanţă 
segmentării clientelei, ceea ce a condus şi la o reconsiderare a noţiunii de retail 
banking. Astfel, prin retail banking se consideră activitatea bancară întreprinsă  
cu  populaţia.  Tot  mai  multe  bănci  îşi  dezvoltă  în  structura  funcţională 
departamente  specializate  pe  profesii  liberale,  întreprinderi  mici  şi  mijlocii, 
datorită creşterii luptei de concurenţă şi dezvoltării acestor tipuri de afaceri.
2. Produsele  bancare  sunt  imateriale -  nu  fac  obiectul  uzurii  fizice  sau 
morale, având un proces de „îmbătrânire" foarte lent - Cezar Basno, Nicolae 
Dardac, Produse, costuri şi performanţe bancare, Editura Economică, Bucureşti, 
2000. Astfel, întâlnim în ofertele băncilor anumite produse bancare care îşi au 
originea în antichitatea, cum ar fi: depozitele, creditele etc.
3. Serviciile  bancare  reprezintă  componente  însoţitoare ale  produselor 
generate  de  operaţiunile  pe  care  banca  le  realizează  în  contul  clienţilor  sau 
ansambluri de operaţiuni nefurnizoare de produse bancare, destinate satisfacerii 
unor cerinţe neutre sau complementare produselor bancare, situaţia patrimonială 
a băncii nefiind, în mod obligatoriu, afectată imediat de oferta serviciilor.
4. Produsele  şi  serviciile  bancare  destinate  segmentului  de  retail  sunt 
condiţionate de reglementările bancare şi  fiscale.  Adesea introducerea de noi 
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produse şi  servicii  bancare este  efectuată  ca urmare a efectelor  legislaţiei  în 
vigoare.
5. Principalele  tipuri de produse şi  servicii  bancare de economisire  sunt: 
conturi curente, depozite bancare la termen, conturi de economii, certificate de 
depozit, carnete (librete) de economii, alte produse financiare de economisire. 
6. Înclinaţia  spre  creditare,  în  medie,  prezintă  diferite  manifestări  pe 
parcursul vieţii unui individ. Spre deosebire de economisire, unde, de obicei, 
pentru deschiderea unui depozit nu există limită de vârstă, în cazul contractării 
unui credit există unele restricţii. 
7. În ceea ce priveşte operaţiunile de plăţi menţionez că acestea presupun 
cel  puţin  trei  actori:  plătitorul,  banca  şi  beneficiarul.  Desigur,  plătitorul  şi 
beneficiarul  pot  avea  conturi  deschise  la  bănci  diferite  care  au  relaţii  de 
corespondent. Dacă cele două bănci nu au conturi de corespondent deschise una 
la cealaltă,  numărul de actori poate fi  şi  mai mare, prin interpunerea de alte 
bănci  în circuit,  care prin relaţiile de corespondent fac legătura între băncile 
plătitorului şi beneficiarului. 
8. Diminuarea  restricţiilor  privind  intrarea  pe  piaţă  şi  căutarea  de  noi 
oportunităţi a condus la pătrunderea băncilor pe teritoriul altor state, implicând 
apariţia  unui  puternic  proces  de  internaţionalizare  bancară.  Acest  lucru  a 
determinat  apariţia  de instituţii  noi,  privatizarea  băncilor  deţinute  de  stat, 
fuziuni  şi  achiziţii,  creşterea  prezenţei  băncilor  străine  în  peisajele  bancare 
naţionale.
9. Societatea  actuală  este  într-o  continuă  schimbare  care  vizează  şi 
comportamentul clienţilor de retail banking. Asistăm la o creştere a gradului de 
educaţie în domeniul financiar, a nivelului de trai,  dar, în acelaşi timp, şi la o 
diversificare a nevoilor. Clienţii de retail devin din ce în ce mai sofisticaţi. 
10. Conceptul de supermarket financiar se va dezvolta tot mai mult, băncile 
oferind o gamă tot mai extinsă de produse şi servicii financiare. 
11. Băncile de retail, prin specificul lor, necesită un personal numeros care să 
vină în întâmpinarea clienţilor, de aceea sunt din ce în ce mai mult preocupate 
de managementul resurselor umane.  Astfel, se consideră că personalul trebuie 
să fie cât mai bine pregătit şi motivat.

Preocupări în reglementarea la nivel global a activităţii bancare au început 
încă din 1988, o dată cu ratificarea Acordului privind Cerinţele de Capital (Basel 
I) de către Comitetul de supraveghere de la Basel. Noul acord de la Basel (Basel 
II)  revizuieşte cadrul existent, obiectivul principal fiind asigurarea unui cadru 
mai flexibil pentru stabilirea cerinţelor de capital, adecvat profilului de risc al 
instituţiilor de credit.

Marea provocare pentru bănci rămâne în continuare preocuparea în imple-
mentarea şi utilizarea optimă a tehnologiei înalte în activitatea bancară. Noile 
descoperiri tehnologice pun într-o continuă competiţie băncile. Schimbările şi 
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upgradările de echipamente şi software, abordarea de noi canale de distribuire, 
schimbările  de  sisteme  de  management  al  riscurilor,  recrutarea  şi  instruirea 
angajaţilor rămân preocupări permanente pentru bănci.

Derularea  de  operaţiuni  bancare  universale  se  poate  realiza  prin 
intermediul  băncilor  comerciale sau  prin  formare  de  grupuri  bancare  cu 
subsidiare specializate.

O dată cu dezvoltarea celorlalte pieţe financiare se manifestă şi o serie de 
schimbări în  comportamentul corporatist. Astfel, companiile pot atrage fonduri 
prin emisiunea de titluri (acţiuni, obligaţiuni etc.) cu  costuri mai reduse decât 
dacă s-ar împrumuta de la bănci. Acest lucru duce la o diminuare a intermedierii 
bancare, companiile solvabile îndreptându-se către surse alternative de finanţare.

Clienţii  de  retail  devin  din  ce  în  ce  mai  sensibili  la  imaginea  băncii. 
Crearea unei reputaţii şi a unei identităţi proprii de marcă va conduce la dobân-
direa unei loialităţi mai puternice a clienţilor. O marcă puternică are o deosebită 
importanţă pentru atragerea clienţilor, diferenţierea competitorilor şi câştigarea 
încrederii.

Datorită  concurenţei,  băncile  vor  căuta  explorarea  şi  a  altor  pieţe  de 
desfacere. Prin noi pieţe înţelegem nu doar intrarea pe un nou areal geografic, la 
nivel  naţional  sau  internaţional,  ci  şi  noi  categorii  de  clienţi, noi  canale  de 
distribuţie, noi produse sau concepte de a construi servicii financiare.

Progresul  tehnologic  a  condus  la  o  mai  bună  gestionare  a  riscurilor 
tradiţionale, cum ar fi cel de credit şi cel de trezorerie. În schimb, acest progres 
tehnologic,  coroborat  cu  inovaţia  financiară,  poate  produce  la  rândul  lor 
manifestarea şi dezvoltarea de noi riscuri în activitatea bancară. 

Băncile  de  retail  apelează  tot  mai  mult  la  outsourcing  şi  offshoring. 
Outsourcing-ul reprezintă practica prin care sunt transferate sau împărtăşite o 
serie  de  funcţii  dintr-o  organizaţie.  Offshoring-ul se  referă  la  relocarea  unei 
afaceri  dintr-o ţară în alta.  Aceste  practici  duc la  eficientizarea  operaţiunilor 
bancare,  prin  reducerea  costurilor,  îmbunătăţirea  calităţii  produselor  şi 
serviciilor oferite clienţilor, economii de scală.

Criza financiară internaţională ar putea duce la o  reierahizare în ceea ce 
priveşte relaţiile dintre angajaţi, manageri şi acţionari. Aşa cum am precizat, va 
fi o mai mare preocupare pentru pregătirea angajaţilor şi asigurarea unui cadru 
de muncă mult mai motivant pentru aceştia, plecările de la o bancă la alta fiind 
mai puţine în contextul în care conducerea băncilor va dori să-şi „recupereze” 
investiţiile în resursele umane.
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Capitolul  5: Strategia şi politica de dezvoltare a CEC Bank 
în mediul rural

Capitolul  5  abordează  evoluţia  CEC Bank  de-a  lungul  existenţei  sale, 
punctând cele  mai  importante  momente.  Sunt  prezentate  înfiinţarea  Casei  de 
Economii  şi  Consemnaţiuni  şi  etapele  parcurse  în  dezvoltarea  sa,  precum şi 
reformele  care  au  condus  la  transformarea  dintr-o  bancă  de  economii  într-o 
bancă modernă universală, cu o componentă importantă pe zona de retail.

Ca şi concluzii parţiale ale capitolului 5 putem formula:
1. Originile Casei  de Economii  şi Consemnaţiuni  se regăsesc în eforturile 

elitelor  politice  şi  economice  din  timpul  domnitorului  Alexandru  Ioan 
Cuza  de  a  pune  ordine  în  finanţele  publice  ale  tânărului  stat  român, 
rezultat în Unirea din 1859. 

2. Idei  deosebit  de  interesante  cu  privire  la  casele  de  economie  a  expus 
marele fruntaş revoluţionar Nicolae Bălcescu.  În lucrarea sa « Reforma 
socială la romîni », apărută în 1850, la Paris, Bălcescu cerea ca o dată cu 
împroprietărirea  ţăranilor  să  se  creeze  case  de  economie,  care  să 
îndeplinească, în acelaşi timp, rolul unor bănci săteşti, pentru ţărani.

3. Primul produs de retail al băncii datează din 1880 - libretul de economii, 
în care erau trecute depunerile şi restituirile  în lei ale clientului. 

4. Din anul  1876,  Cassa  de  Depuneri  şi  Consemnaţiuni  începe  să  acorde 
particularilor împrumuturi garantate cu efecte publice, ceea ce însemna că 
banca putea să achiziţioneze titluri emise de statul român, pe care le plasa 
clienţilor săi. Aceştia, la rândul lor, puteau să le constituie ca şi garanţie 
pentru creditele pe care le contractau, pe termen scurt. 

5. Imediat după unificarea celor două instituţii, au fost înfiinţate numeroase 
unităţi proprii, care au jucat un rol important în activitatea de atragere a 
economiilor băneşti ale populaţiei. 

6. Putem spune că, până în anul 1990, singura bancă de economii şi unica 
instituţie de credit cu atribuţii legate de atragerea disponibilităţilor băneşti 
ale populaţiei a fost Casa de Economii şi Consemnaţiuni. 

7. După  1990,  prima  încercare  de  extindere  a  serviciilor  bancare  şi  de 
pregătire a condiţiilor pentru obţinerea statutului de bancă universală, a 
constituit-o adoptarea legii nr. 66/1996, prin care C.E.C. devine societate 
bancară pe acţiuni, cu acţionar unic statul român, având capitalul social 
subscris şi vărsat integral, de 1497 miliarde lei vechi. 

8. În anul 2002 a apărut Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 61 pentru 
modificarea art. 2 din Legea nr. 66/1996, publicată în ,,Monitorul Oficial 
al României’’, partea I, nr. 377 din 4 iunie 2002 şi aprobată prin Legea nr. 
589, publicată în ,,Monitorul Oficial al României’’, partea I, nr.828 din 18 
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noiembrie  2002,  prin  care  se  extinde  gama  serviciilor  bancare  oferite 
clienţilor. 

9. Dezvoltarea  activităţilor  băncii  a  avut  ca  efect  imediat  modificarea 
structurii organizatorice. Au fost înfiinţate compartimente noi, care au ca 
obiect  de  activitate  operaţiuni  valutare,  plăţi  electronice  prin  card, 
creditare  persone  juridice  etc.  Totodată,  s-a  dezvoltat  activitatea  de 
informatică şi telecomunicaţii. 

10. Casa de Economii şi Consemnaţiuni a început activitatea de creditare a 
persoanelor  juridice  în  aprilie  1999,  prin  acordarea  de  credite  în  baza 
programului  KFW,  iar  în  ultimul  trimestru  al  anului  2002  a  acordat 
întreprinderilor  mici  şi  mijlocii  credite  din  resurse  proprii  şi  în   baza 
programului PHARE.  De asemenea, la sfârşitul anului 2002 a început şi 
creditarea autorităţilor administraţiei publice locale. 

11. La începutul anului 2007, acţionarul a venit cu o nouă strategie prin care 
şi-a  propus  ca  principală  ţintă  să  ,,eficientizeze”  banca.  Pentru 
implementarea  noii  strategii  este  numit  un nou preşedinte,  în  persoana 
domnului Radu Graţian Gheţea, un reputat bancher cu o carieră de 35 ani, 
din care ultimii 13 la Alpha Bank. 

12.În  anul  2010,  banca  a  reuşit  să  realizeze  echilibrarea  portofoliilor  de 
credite  acordate  persoanelor  fizice  şi  persoanelor  juridice.  Această 
echilibrare  s-a  realizat  pe  fondul  creşterii  activităţii  de  creditare  a 
persoanelor juridice cu un procent de 14,3%, ajungându-se ca soldul de 
credite PJ sa fie de 4,8 miliarde lei la sfârşitul anului 2010.

În anul 2010, performanţele CEC Bank au fost apreciate atât de instituţiile 
de presă cât şi de organismele din sfera financiar bancară, banca primind mai 
multe premii şi distincţii :

1. Gala ,,Bancheri de Top", organizată de trustul de presă FinMedia - CEC 
Bank a primit două premii,  pentru  cea mai bună dinamică a activelor unei 
bănci  din  eşalonul  1-10  şi pentru  cel  mai  bun  raport  credite/depozite.

 2.  Gala  Decernării  Premiilor  UE  BERD pentru  Excelenţă în  Eficienţă 
Energetică -  CEC Bank  a  primit  ,,Premiul  pentru  implicare  în  finanţarea 
proiectelor  sustenabile  în  eficienţă  energetică”

           3. A XIV-a ediţie a ,,Financial Leaders' Hall of Fame 2010“ -  CEC Bank 
a primit  premiul “Best Banking Strategy”, banca fiind recunoscută drept cea 
mai  activă şi  inovativă bancă în  finanţarea  proiectelor  de  accesare  a 
instrumentelor  structurale.

           4. Biroul Fonduri Europene CEC Bank a fost desemnat cel mai bun 
produs bancar  în  2010,  în  cadrul  celei  de-a  XV-a ediţie  a  Galei  Premiilor 
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Revistei  "Piaţa Financiară“.__________________________________________

            5. Gala ANEIR 2010,  Marele Trofeu  şi Premiul pentru cea mai 
dinamică bancă în perioada de criză au fost acordate CEC Bank, care şi-a 
triplat operaţiunile valutare şi creditele acordate agenţilor economici în perioada 
de  criză.

            6. CEC Bank se regaseşte  şi  în  Topul primelor 100 de bănci din 
regiunea Europei de SE, potrivit unui clasament dat publicităţii de SEE News. 
De asemenea, Ziarul Financiar plasează CEC Bank  în Top 100 – 2010 Cele 
mai valoroase companii.

Pregătirea profesională a urmărit, cu prioritate, perfecţionarea salariaţilor 
instituţiei în activităţi specifice băncilor comerciale, în vederea adaptării în cel 
mai scurt timp a personalului la strategia de dezvoltare a Casei de Economii şi 
Consemnaţiuni.

În anul 2011, conducerea băncii  şi-a propus ca acesta să devină pentru 
bancă „Anul calităţii în toată activitatea CEC Bank!”

În acest context, acţionarul (Statul Român) a fost de acord cu actualizarea 
misiunii băncii pentru perioada următoare şi anume: 

,,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.”

Capitolul   6:  Studiu  de  caz.  Evoluţii  ale  CEC  Bank  – 
Sucursala Argeş

Capitolul  6  analizează  activitatea  Sucursalei  Argeş  în  perioada 2003 – 
2010,  studiindu-se  prioritar  modalitatea  de  implementare  la  nivelul  acestei 
unităţi operative a strategiilor de dezvoltare a băncii.
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Ca şi concluzii parţiale ale capitolului 6 putem formula:
1. Începând  cu  luna  aprilie  2003  am  fost  numit  director  al  Sucursalei 

Judeţene  Argeş,  în  urma  câştigării  concursului  organizat  de  Centrala 
Băncii. Împreuna cu colegii din conducerea sucursalei am creionat modul 
de implementare a strategiei băncii, care urmărea transformarea acesteia 
dintr-o bancă de economii într-o bancă de retail cu o reţea vastă, care 
oferea produse şi servicii bancare persoanelor fizice, I.M.M.-urilor şi 
administraţiilor publice locale, în condiţii de profitabilitate. 

2. Am considerat ca  implementarea cu succes a acestei strategii nu se poate 
realiza  fără  implicarea  directă  a  conducerii  executive  a  sucursalei 
judeţene C.E.C. Argeş, deoarece era nevoie de  iniţierea de modificări ale 
proceselor  bancare  existente,  ale  structurii  organizaţionale,  precum  şi 
monitorizarea aplicării în practică a acestora.

3. Un alt element la care am ţinut foarte mult este netolerarea mediocrităţii şi 
întotdeauna mi-am stabilit obiective îndrăzneţe. Aceste obiective se pot 
realiza dacă toată organizaţia  – de la administratorul de cont la director – 
aplică cu consecvenţă  în fiecare zi   sarcinile  stabilite  pentru realizarea 
acestora, în condiţiile unei remunerării corespunzătoare a salariaţilor. 

4. În cadrul Conferinţei Internaţionale, desfăşurată la Bucureşti între 02 - 04 
decembrie  2004,  organizată  de  Casa  de  Economii  şi  Consemnaţiuni  şi 
Sparkassenstiftung  fur  Internationale  Kooperation  (SBFIC),   am  fost 
invitat  să prezint  o prelegere,  privind măsurile  implementate  la nivelul 
sucursalei,  prin care am arătat evoluţia acesteia în perioada 2003-2004, 
punând accent pe prezentarea de soluţii inovative de restructurare a băncii 
în scopul creşterii profitabilităţii şi ţinând cont de eventualele riscuri care 
s-ar putea produce.

5. Un moment dificil a fost implementarea noii organigrame a sucursalei în 
decembrie  2003,  care  prevedea  comasarea  mai  multor  activităţi, 
desfiinţarea  turei  de  lucru  de  după-amiază  şi  informatizarea  unor 
operaţiuni  bancare.  Noile  măsuri  au  condus  la  concedierea  a  cca  100 
persoane, ce s-a realizat în acord cu legislaţia în vigoare. 

6. În anul 2005 am luat noi măsuri care au determinat creşterea activităţii de 
creditare, ca principal motor în obţinerea indicatorilor bugetaţi:

- ţintirea segmentului de clientelă aflat în zona rurală şi a oraşelor mici, cu 
maxim  50.000  locuitori,  prin  constituirea  unei  baze  cu  clienţii  arondaţi 
fiecărei unităţi bancare. Aceste liste au fost constituite în baza informaţiilor 
primite de la primării (lista cu societăţile comerciale care activau în zonă, 
lista  persoanelor  care  plăteau  impozite,  lista  persoanelor  cărora  li  s-a 
eliberat autorizaţie de construcţie);
-  implementarea  unui  sistem  de  vânzare  activă,  imprimând  mobilitate 
maximă a personalului din vânzări;
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-  parteneriate  încheiate  cu  principalele  societăţi  comerciale  care 
comercializau  bunuri  de  consum  îndelungat  (mobilă,  electrocasnice, 
materiale de construcţii, etc), precum şi cu dealerii de autoturisme;
- motivarea personalului încadrat pe posturile de consilier de vânzări (nou 
apărute în organigrama băncii) în funcţie de planul realizat;
-  vânzarea  încrucişată  a  produselor  şi  serviciilor  din  portofoliul  CEC a 
condus la o promovare rentabilă a pachetelor de produse PF şi PJ;
-  promovarea  creditelor  în  valută  în  mediul  rural,  în  baza  surselor  de 
finanţare de la BERD;
- planul de vânzare a creditelor a fost repartizat în funcţie de potenţialul 
fiecărei  agenţii  din  mediul  rural  şi  urban,  astfel  că,  fiecare  salariat  din 
vânzare avea misiunea să încheie contracte de credite în număr minim de 5 
pe săptămână;
- administratorii de cont din mediul rural, care până la momentul respectiv 
erau  specializaţi  să  vândă  numai  produse  de  pasiv,  au  fost  pregătiţi  de 
colegii lor din sucursală, cu experienţă în activitatea de creditare, să poată 
oferii  informaţii  despre oferta de creditare a băncii.  Principala misiune a 
acestor  salariaţi  era  ca,  în  momentul  în  care  un  client  dorea  informaţii 
despre  un  credit  de  nevoi  personale  să  i  le  poată  oferii,  să-i  prezinte 
documentele solicitate de bancă pentru contractarea creditului, să-l sprijine 
în completarea documentaţiei, deci îi pregătea clientului dosarul de credit. 
Astfel, clientul din mediu rural nu mai era obligat să facă zeci de kilometrii  
până la cea mai  apropiată sucursală orăşenească.  Dosarele erau aduse la 
compartimentele de creditare din cele două unităţi care aveau competenţă să 
acorde credite, respectiv Piteşti şi Câmpulung;
- cunoaşterea în permanenţă a ţintelor de vânzare de către personalul din 
activitatea de vânzare;

        - analiza săptămânală a realizărilor din vânzare;
- separarea spaţiilor de servire a clienţilor PF şi PJ în cadrul unităţilor.În 

ianuarie  2006,  a  fost  implementată  noua  organigramă  a  sucursalei 
judeţene Argeş. Această nouă organigramă mi-a permis să implementez o 
structură de personal, care era orientată spre vânzarea de produse şi nu 
spre înregistrarea de operaţiuni, aşa cum era până la acel moment. 

           Creşterea din anul 2007 s-a menţinut şi în anul 2008. Odată cu începerea 
procesului  de  rebranding,  în  luna  mai  2008,  prin  care  Casa  de  Economii  şi 
Consemnaţiuni dispare din peisajul bancar şi apare CEC Bank,  ghişeul CEC-
ului devine o filială bancară modernă.
                      
             În anul 2009, am reuşit  să  continuăm activitatea de creditare a 
persoanelor  juridice,  înregistrând o creştere  a soldului  cu cca 35 mil.  lei,  pe 
fondul  accentuării  crizei  financiare,  în  timp  ce  soldul  creditelor  acordate 
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persoanelor fizice a înregistrat o scadere de 15,6 mil. lei. În aceeaşi perioadă, 
sursele atrase au crescut cu 17%, înregistrând un sold de cca 400 mil.lei.
             Principala preocupare a sucursalei, în această perioadă, a fost creditarea 
IMM-urilor, a operatorilor agricoli şi a APL-urilor, care aveau contracte semnate 
pentru accesarea fondurilor europene. Au fost finanţate un număr de 36 proiecte 
în valoare de 30 milioane lei.

 
CONCLUZII

Teza pune în evidenţă că CEC Bank a fost prima bancă comercială care a 
avut o strategie de dezvoltare în mediul rural, fiind considerată  „ Banca de casă  
a  românilor” .   În  legea  de  înfiinţare,  din  24  noiembrie  1864,  aprobată  de 
domnitorul Alexandru Ioan Cuza, se preciza că scopul  Cassei de Depuneri şi 
Consemnaţiuni  era,  potrivit  legii, acela  ,,de  a  provoca,  a  păstra,  a  face  
producătoare şi a strânge economiile şi ale celor mai neînsemnate deţinute de  
ţărani şi muncitori’.’

În  marea  majoritate  a  timpului,  banca  a  creat  produse  care  să  sprijine 
activitatea  de  economisire  a  populaţiei  cu  venituri  mici  (ex.  libretul  de 
economii),  dar s-a implicat  activ şi  în activitatea de creditare a comunelor şi 
judeţelor.

După anul 1990,  prin cele 878 de agenţii pe care le deţinea în mediul 
rural, banca a devenit  o prezenţă activă în satul românesc şi nu numai. Pe lângă 
produsele de economisire  consacrate,  după anul 2002, au fost  dezvoltate mai 
multe  produse  de  creditare,  pentru  fiecare  categorie  de  interese  (familie, 
comunitate,  agricultori,  întreprinzători,  etc),  ce  au  contribuit  la  creşterea 
bunăstării acestora.

Teza menţionează că produsele de investiţii pentru construcţia de locuinţe 
sau  pentru  modernizarea  lor,  pentru  cumpărarea  bunurilor  de  folosinţă 
îndelungată  au  devenit  foarte  accesate  de  clienţii  băncii  din  mediul  rural, 
deoarece banca a reuşit să cuantifice toate veniturile pe care le realiza familia 
din activităţile specifice desfăşurate în mediul rural.

În ceea ce priveşte persoanele juridice, banca a participat la modernizarea 
parcului de utilaje agricole deţinute de aceştia, construcţia şi modernizarea de 
ferme agricole, construcţia şi modernizarea de sere, construcţia si extinderea de 
pensiuni agroturistice etc.

Autorităţile locale au fost sprijinite de bancă pentru accesarea de fonduri 
de preaderare de la Uniunea Europeană (Program Sapard) şi structurale , inclusiv 
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prin  asigurare  de  consultanţă  financiară  gratuită,  care  au  avut  ca  obiect 
modernizarea infrastructurii rurale, introducerea sistemelor de apă potabilă şi a 
celor de canalizare, construirea de staţii de epurare.

În acest moment, banca este implicată în absorbţia fondurilor europene, 
care au ca destinaţie satul românesc (cca 11 miliarde de euro). Având în vedere 
numărul important de proiecte în derulare cu aceste fonduri, în care CEC Bank 
este implicată ca finanţator, banca a fost desemnată, de către mediul de afaceri, 
ca fiind cea mai dinamică din piaţa financiar – bancară românească.

CEC Bank acordă tot sprijinul fermierilor, care solicită finanţare pentru 
desfăşurarea  activităţilor  din  domeniul  agriculturii.  În  acest  scop,  banca  a 
dezvoltat  parteneriate  cu  diverse  instituţii,  ministere,  fonduri  de  garantare, 
asociaţii,  producători  de  utilaje  agricole  sau  alte  organizaţii  implicate  în 
sprijinirea agricultorilor. Astfel, în anul 2010, banca a acordat un număr de peste 
12.000 credite noi, în valoare de cca 1,7 miliarde lei, numai pentru acest tip de 
proiecte. În următoarea perioadă, prin lansarea conceptului de birou de fonduri 
europene,  banca  vizează  în  principal  creşterea  atât  a  numărului,  cât  şi  a 
volumului  creditelor  pentru  cofinanţarea  proiectelor  cu  finanţare  europeană, 
pentru segmentele  deja  tradiţionale,  precum agricultura  şi  autorităţile  publice 
locale.

Rezultatele cercetării realizate pe parcursul tezei de doctorat, exprimate 
prin  latura  practică,  bazată  pe  performaţele  profesionale,  oferă  posibilitatea 
formulării următoarelor aspecte cu caracter de noutate :

• am  realizat  analiza  evoluţiei  activităţii  bancare  a  CEC  Bank,  în 
mediul rural;

• am realizat în anul 2003 un sistem de garantare  şi o procedură de 
lucru pentru creditarea autoritaţilor locale care  accesau fonduri de 
pre-aderare  de  la  Uniunea  Europeană  în  cadrul  programului 
SAPARD.

• am realizat extinderea activităţii de creditare a persoanelor fizice în 
agenţiile  băncii  din  mediul  rural,  începând  cu  anul  2004,  prin 
emiterea unor proceduri de lucru în acest domeniu, care ulterior au 
fost preluate la nivel de banca prin modificarea normelor de lucru;

• am creat modelul organigramei unei unităţi teritoriale, pornind de la 
necesităţile  agenţiei  respective  şi  a  potenţialului  său  de  piaţă, 
respectând normele de conformitate bancară;

25



• am realizat un model  de realocare a salariaţilor din back-office în 
front-office ; 

• am realizat extinderea activităţii de creditare a persoanelor juridice 
în  agenţiile  băncii  din  mediul  rural,  începând  cu  anul  2006,  prin 
emiterea unor proceduri de lucru în acest domeniu, care ulterior au 
fost preluate la nivel de banca prin modificarea normelor de lucru;

• am realizat un model de restructurare a activităţii de back-office a 
sucursalei  judeţene,  bazată  pe  analiza  fiecărei  activităţi  în  parte, 
precum şi a implicaţiilor economice şi financiare ulterioare ;

• am creat sistemul  de lucru « twin » ,  pentru agenţiile cu un singur 
salariat, din mediul rural, pentru diminuarea riscului operaţional ;

Perspectivele bancherilor pentru orizontul 2015 arată radical diferit faţă de 
scenariul de creştere rapidă, centrată pe retail, la care subscriau cu toţii în 2004.

Acum numitorul comun sunt aşteptările pentru o reglementare mai dură a 
industriei bancare, prin care ar trebui să se evite derapaje de tipul celor care au 
condus la criza financiară din 2008.  Cu siguranţă însă regulile mai stricte vor 
însemna ritmuri mai lente de creştere.

Pe de altă parte, consolidarea relaţiei client-bancă şi îmbunătăţirea calităţii 
serviciilor oferite rămân încă obiective de bifat.

,,Schimbările  ce  se  întrevăd  a  avea  loc  la  nivelul  instituţiilor  de 
reglementare  şi  de  monitorizare  a  riscului  cu  introducerea  micro  şi  macro 
prudenţialităţii,  precum şi  la  nivelul  implementării  politicii  monetare  la nivel 
european ne îndreptăţesc să prevedem deschiderea drumului  către liniarizarea 
modelului de banking, cu alte cuvinte către un comportament neutru, mai puţin 
prociclic  care  să  nu accentueze ciclurile economice’’,  spune Sergiu Oprescu, 
preşedintele executiv al Alpha Bank. Cu  o  penetrare  a  industriei  bancare 
româneşti la mai puţin de jumătate din media statelor din zona euro, industria 
bancară are încă potenţial de creştere, chiar dacă nimeni nu se mai aşteaptă să 
vadă dublările de la an la an din perioada de boom.

Deşi  atât  băncile,  cât  şi  populaţia  sau  companiile  vor  continua  să  fie 
prudente,  cred  că  până  la  nivelul  anului  2015  este  aproape  o  certitudine 
revenirea la creşterea creditului cu rate anuale de două cifre. Consider că ritmuri 
anuale de creştere de 15%-30% sunt plauzibile, însă repetarea salturilor de 70% 
sau 100% din anii trecuţi este aproape imposibil de întrevăzut.

Dezvoltarea pieţei bancare în a doua parte a deceniului trecut a depăşit în 
multe aspecte chiar şi cele mai optimiste aşteptări.
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Aşa cum anticipau bancherii, retailul a fost motorul dezvoltării industriei 
din 2004 şi până în 2008. Dimensiunile operaţiunilor de retail au ajuns atât de 
importante încât jucătorii care nu au reuşit să ţină pasul au pierdut teren pe piaţă. 
Dacă în 2004 băncile mari de corporate – HVB, ING, Citi sau RBS (pe atunci 
ABN Amro) aveau loc în topul celor mai mari zece jucători din sistem după 
active, acum vârful ierarhiei este dominat autoritar de băncile de retail. ING a 
reuşit  să  se  replieze  şi  s-a  transformat  într-o  bancă  universală,  fiind  gata  să 
atingă borna de un milion de clienţi, iar astfel şi-a protejat în ultimii ani poziţia a 
zecea. HVB a fuzionat între timp cu Banca Ţiriac şi UniCredit, cele trei entităţi 
contopite formând de asemenea o bancă cu operaţiuni universale. Citi şi RBS au 
pierdut însă teren, coborând între jucătorii din eşalonul al doilea. 

Ceea ce se prefigura în 2008 – faptul că CEC Bank  poate să aspire la una 
din primele poziţii în clasamentul celor mai bune 10 bănci din România, s-a şi 
întâmplat până la sfârşitul anului 2010. Astfel banca a urcat de pe locul 9 la 
decembrie 2006 pe locul 4 la decembrie 2010, majorându-şi cota de piaţă cu 
două  puncte  procentuale,  până  la  6,35%.  Marea  majoritate  a  analiştilor 
financiari au declarat că perioada 2009 - 2010 a fost cea mai prolifică pentru 
CEC Bank deoarece a reuşit să pătrundă în elita bancară a ţării, devansând bănci 
consacrate cum ar fi : BancPost (deţinuta de grupul elen EFG Eurobank), Banca 
Transilvania (deţinuta de BERD, Bank of Cyprus şi  un grup de antreprenori 
români),  UniCredit Ţiriac Bank (controlată de grupul italian UniCredit), etc.

Principala întrebare la care bancherii trebuie să răspundă acum este care 
vor  fi  segmentele  de  piaţă  care  vor  putea  să  crească  în  anii  următori. 
Răspunsurile sunt însă divergente.

Dl. Radu Graţian Gheţea, preşedintele CEC Bank, spunea că  “în perioada 
următoare  CEC Bank  va  viza  în  principal  creşterea  numărului  şi  volumului 
creditelor  pentru  cofinanţarea  proiectelor  cu  finanţare  europeană,  implicarea 
activă în programele de dezvoltare ale României, precum şi consolidarea poziţiei 
băncii  pe  segmentele  de  piaţă  deja  tradiţionale,  precum  agricultura,  IMM, 
administraţii  şi  autorităţi  publice locale  (AAPL), precum  şi  a acelor  proiecte 
bancabile care, prin natura lor, contribuie la dezvoltarea economică, crearea  şi 
menţinerea locurilor de muncă .”

,,Neîndoielnic retailul va fi motorul de dezvoltare şi creştere a industriei 
serviciilor financiare’’, spune Negriţoiu.

El vede însă o serie de paşi care trebuie făcuţi pentru a restabili relaţia 
dintre bancă şi clienţi.
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,,Clienţii resimt din ce în ce mai mult nevoia simplificării experienţei lor 
cu banca. Nu înseamnă că ne vom îndrepta către produse şi servicii mai simple, 
ci faptul că pe întreg ciclul de viaţă al relaţiei interacţiunea clientului cu banca 
va fi una mai facilă’’, apreciază şeful ING.

Cu  venituri  diminuate  de  criză  şi  încrederea  de  a  consuma  serios 
zdruncinată,  populaţia  nu  poate  să  fie  motorul  creşterii  în  perioada  imediat 
următoare. În schimb companiile vor fi cele care vor veni acum cu proiecte de 
investiţii pentru care vor căuta finanţări.

,,În  viitor,  creditarea  producţiei  ar  putea  fi  motorul  creşterii  sectorului 
bancar. Serviciile ar putea reprezenta şi ele o destinaţie a fondurilor. Retailul nu 
va mai  fi,  probabil  motorul  principal  de creştere  din cauză că nu mai  există 
capacitate  semnificativă  de  absorbţie  a  fondurilor’’,  spune  Mihai  Bogza, 
preşedintele Consiliului de Administraţie al Bancpost.

Numărul agenţiilor bancare a crescut mai mult decât se anticipa, depăşind 
la momentul de vârf borna de 6.500 de unităţi. În paralel s-au dezvoltat însă şi 
canalele de bancă la distanţă, iar în ultimii ani băncile au încercat să direcţioneze 
clienţii spre această alternativă inclusiv prin diferenţierea comisioanelor.

,,În  România  sistemul  bancar  este  prea  tânăr  pentru  a  asista  la 
abandonarea rapidă a reţelei de unităţi. Contactul personal face parte din efortul 
de  fidelizare  a  clientelei  şi  este  esenţial  în  promovarea  produselor  noi’’, 
consideră Bogza.

Marele pariu care nu s-a adeverit a fost concentrarea pieţei prin fuziuni şi 
achiziţii. În 2010 erau funcţionale 42 de bănci, cu una mai mult decât în 2004, în 
condiţiile  în care toată lumea a găsit  loc pe o piaţă aflată în creştere rapidă. 
Numărul băncilor locale este relativ constant de la sfârşitul anilor ’90. Cu toate 
acestea,  tema fuziunilor si  achiziţiilor apare constant în discursul  bancherilor, 
chiar şi acum.

Chiar  dacă  se  aşteaptă  la  reglementări  mai  dure,  bancherii  nu  exclud 
definitiv ipoteza unei noi crize.

,,Deşi  s-a reluat creşterea economică,  problemele fundamentale  care au 
generat criza-injecţii  de lichiditate fără precedent-ar putea să atragă o criză a 
datoriilor  publice  în  statele  dezvoltate  în  următorii  doi-trei  ani  şi  în  cele 
emergente  în următorii  patru-cinci  ani  pe măsură ce şi  acestea din urmă vor 
acumula datorie’’, spune Negriţoiu..
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În acest context economic mi-am propus realizarea la nivelul sucursalei 
CEC Bank Argeş a următoarelor obiective:

- creşterea  numărului  şi  volumului  creditelor  pentru  proiecte  cu 
cofinanţare din fonduri europene;

- consolidarea poziţiei băncii pe segmentele tradiţionale (agricultură, 
IMM şi APL);

- finanţarea de proiecte bancabile propuse de clienţii corporate;
- identificarea de noi forme de sprijinire a clienţilor care se confruntă 

cu probleme cauzate de criza economică;
- securizarea  creditelor  care  vor  fi  acordate  în  conformitate  cu 

politicile băncii;
- pregătirea salariaţilor pentru finanţarea proiectelor de investiţii  pe 

zona corporate; 
- creşterea eficienţei şi competitivităţii unităţilor CEC Bank din
       Argeş.
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