
“Piaþa imobiliarã depãºeºte etapa
de stagnare”

(Interviu cu Radu Graþian Gheþea,
preºedintele CEC Bank)

Reporter: Cum aþi caracteriza pri-
mele ºapte luni ale acestui an, din
punct de vedere al evoluþiei credi-
tãrii ipotecare, la nivelul pieþei ban-
care din þara noastrã ºi al CEC Bank?

Radu Graþian Gheþea: În primele
ºapte luni ale anului 2014, CEC Bank
a înregistrat o creºtere semnificativã
a contractãrilor de credite ipotecare,
comparativ cu perioada similarã a
anului precedent. Oferta de credita-
re a bãncii conþine credite ipotecare
în lei ºi în euro, atât pentru achiziþio-
narea de locuinþe finalizate, cât ºi
pentru construirea, reabilitarea, con-
solidarea, extinderea ºi moderniza-
rea acestora. De asemenea, banca a
fost permanent implicatã în acorda-
rea creditelor pentru achiziþia/con-
struirea de locuinþe în cadrul Progra-
mului “Prima Casã”, venind în spriji-
nul clienþilor cu oferte competitive ºi
consultanþã de specialitate. În baza
unei convenþii încheiate cu Agenþia
Naþionalã pentru Locuinþe (ANL),
CEC Bank a introdus în oferta de pro-
duse ºi servicii ºi credite ipotecare
care au ca destinaþie achiziþionarea ºi
construirea de locuinþe situate pe
amplasamentele ANL.

Reporter: În ce mãsurã a contribu-
it acest segment la rezultatele obþi-
nute de banca dumneavoastrã în
activitatea de creditare a persoane-
lor fizice, în perioada menþionatã?

Radu Graþian Gheþea: Creditele
ipotecare destinate clienþilor persoa-
ne fizice, inclusiv cele acordate în ca-
drul Programului “Prima Casã”,
reprezintã o pondere im-
portantã în portofoliul
de credite al CEC
Bank, alãturi de
creditele de nevoi
personale ºi de
creditele de refi-
nanþare, dezvol-
tate în scopul su-
sþinerii clienþilor în
consolidarea ºi efi-
cientizarea finanþãrilor
contractatelor prin plata
unui singur angajament lunar.
Astfel, CEC Bank urmãreºte în perma-
nenþã acordarea de finanþãri care sã
rãspundã cât mai bine atât cerinþelor
clienþilor, cât ºi condiþiilor pieþei, prin
produse flexibile ºi avantajoase.

Reporter: Ce proiecte au benefi-
ciat de cea mai mare finanþare, în

primele ºapte luni ale acestui an?
Radu Graþian Gheþea: În acest

moment, valoarea medie a unui
credit ipotecar în lei este de aproxi-
mativ 150.000 lei, valoare ce oferã o
paletã largã de opþiuni, în condiþiile
curente ale pieþei imobiliare.

Reporter: Ce aºteptãri aveþi pen-
tru întreg anul 2014, pentru activi-
tatea de creditare ipotecarã?

Radu Graþian Gheþea: Evoluþia
creditelor ipotecare din ultima perio-
adã urmeazã un trend ascendent,
care demonstreazã apetitul clienþilor
în construirea sau achiziþionarea unei
locuinþe. Acest lucru ne bucurã prin
prisma faptului cã, în mod uzual,
aceºti clienþi au un comportament
bun de platã, ceea ce conduce la
constituirea unui portofoliu “sãnãtos”
de clienþi. În ceea ce priveºte estima-
rea trendului ascendent, avem ca
principale argumente atât datele afe-
rente primului semestru al anului
2014, comparativ cu primul semestru
al anului anterior, cât ºi nivelul scãzut
pe care îl înregistreazã indicele de re-
ferinþã ROBOR, CEC Bank fiind recu-
noscutã în piaþã pentru promovarea

finanþãrilor în moneda naþionalã.
Reporter: Cum estimaþi cã

va influenþa contracta-
rea de credite pentru

achiziþia de locuin-
þe transformarea
programului “Pri-
ma Casã” în
“Noua Casã”?
Radu Graþian

Gheþea: Tendinþa
acordãrii unor astfel

de credite depinde, în
mare mãsurã, de condiþii-

le care se vor impune în momen-
tul lansãrii Programului “Noua Casã”,
þinând cont, totodatã, ºi de ofertele
bãncilor pe acest segment. Având în
vedere portofoliul CEC Bank, reþeaua
vastã, personalul specializat ºi expe-
rienþa bãncii, estimãm cã vom menþi-
ne trendul actual.

Reporter: Ce efecte vã aºteptaþi
sã aibã implementarea legislaþiei
privind obligaþiunile ipotecare asu-
pra creditãrii în scop locativ?

Radu Graþian Gheþea: Impactul
implementãrii legislaþiei privind
obligaþiunile ipotecare asupra cre-
ditãrii în scop lucrativ poate fi unul
benefic pentru instituþiile finan-
ciar-bancare, prin creºterea volu-
mului creditelor ipotecare. Trebuie,
însã, analizate cu atenþie toate im-
plicaþiile unei astfel de implemen-
tãri, în vederea asigurãrii unei
creºteri “sãnãtoase” a portofoliului.

Reporter: Intenþionaþi sã lansaþi
produse noi pentru stimularea cre-
ditãrii ipotecare, în acest an?

Radu Graþian Gheþea: CEC Bank
oferã clienþilor credite ipotecare cu
destinaþii multiple, atât pentru achizi-
þionarea de locuinþe finalizate, cât ºi
pentru construirea, reabilitarea, con-
solidarea, extinderea ºi modernizarea
acestora. Deºi clienþii bãncii benefi-
ciazã, în prezent, de o ofertã diversifi-
catã ºi competitivã, putem avea în
vedere ºi lansarea unor campanii
promoþionale, în cazul acestor tipuri
de credite. De asemenea, avem în ve-
dere dezvoltarea unor parteneriate,
cum este cazul celui încheiat deja cu
ANL, care sã conducã la atragerea
clienþilor ºi acordarea de finanþãri în
condiþii cât mai avantajoase.

Reporter: Vã aºteptaþi la o reveni-
re a pieþei construcþiilor, în 2014?

Radu Graþian Gheþea: Evoluþia
ascendentã a contractãrilor de cre-
dite ipotecare din ultima perioadã
indicã faptul cã piaþa imobiliarã
depãºeºte etapa de stagnare. Con-
siderãm, astfel, cã existã premise
pentru dezvoltarea acestui seg-
ment, atât prin prisma faptului cã
existã în piaþã o ofertã diversificatã
de imobile, cât ºi din perspectiva
ofertei competitive de credite ipo-
tecare dedicate clienþilor CEC Bank.

Reporter: Vã mulþumesc!
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“În acest
moment, valoarea

medie a unui credit ipo-
tecar în lei este de aproxi-
mativ 150.000 lei, valoare
ce oferã o paletã largã de
opþiuni, în condiþiile cu-

rente ale pieþei
imobiliare”.


