
1

EUROBRD
Program de finantare a proiectelor cu 

componenta fonduri europene
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I. BRD I. BRD –– membramembra a a GrupuluiGrupului SocieteSociete GeneraleGenerale

� 930 agentii

� 8.500 angajati

� 2.500.000 clienti

� 2.200.000 carduri bancare

� 1.500 ATM

� 21.000 POS

� Unul din cele mai mari grupuri de 
servicii financiare din zona euro

� 32 milioane clienti in intreaga lume

� 161.000 angajati in 82 tari

BRD – Groupe Societe Generale

BRD – Groupe Societe Generale Groupe Societe Generale
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I. BRD I. BRD –– membramembra a a GrupuluiGrupului SocieteSociete GeneraleGenerale

Avantaje CompetitiveAvantaje Competitive

� Excelenta cunoastere a pietei locale potentata de know-how-ul Grupului Société
Générale

� Apartenenta la Grup implica o integrare din punct de vedere al managementului, 
metodelor de lucru, procedurilor, organizarii retelei, controlului de risc, auditului, 
consolidarii financiare, etc.

� Banca universala prezenta pe toate sectoarele de piata: public, retail, private 
banking, microintreprinderi, IMM, companii mari, banca de investitii, gestiune 
active, etc.

� Excelenta acoperire geografica: peste 930 agentii raspandite in toate judetele 
Romaniei

� Facilitarea contactului cu autoritatile publice si cu organismele internationale.

BRD – Groupe Societe Generale
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Abordare 360°

Programul EProgramul EUROUROBRDBRD

II. Programul de finantare a proiectelor cu 
componenta fonduri europene

Solutii de finantare

Consultanta financiara

Consiliere

Indrumare

Autoritati Publice Locale

IMM

Agricultori si piscicultori

Clienti Mari Corporativi

Contractori

SUPORT SPECIALIZAT BENEFICIARI

EUROEUROBRDBRD



5

12

3

1

4

5

6

PachetulPachetul de de produseproduse EUROBRDEUROBRD
EUROEUROBRDBRD
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Scrisoare de Intentie / Confort

� Exprimarea disponibilităŃii băncii de a analiza posibilitatea pre-/ 
co-finanŃării proiectului cu componentă fonduri europene

SoluSoluŃŃii de ii de finanfinanŃŃareare
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Credit de investiŃii

� Finantare până la 100% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente 
contribuŃiei proprii.

� Valuta finanŃării este lei sau euro.

� Perioada de creditare este de maxim 10 ani. Se stabileşte în funcŃie de tipul 
proiectului de investiŃii şi capacitatea de rambursare a clientului.

� Perioada de graŃie este de maxim 36 luni, corelată cu perioada de execuŃie a 
proiectului finanŃat.

� GaranŃiile acceptate de bancă sunt flexibile, incluzând garanŃii reale 
imobiliare sau mobiliare, garanŃii personale, precum şi garanŃii emise de 
Fondurile de Garantare cu care BRD BRD Groupe Société Générale are 
încheiate convenŃii.

� Rambursarea se stabileşte în strictă corelaŃie cu etapele de implementare a 
proiectului

SoluSoluŃŃii de ii de finanfinanŃŃareare

Credit de investiŃii în completarea surselor proprii, pentru co-finanŃarea 
componentei de contribuŃie proprie
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Credit suport

� FinanŃare până la 100% din valoarea grantului european aprobat.

� Valuta finanŃării este lei sau euro.

� Perioada de creditare este de maxim 3 ani. Se stabileşte în funcŃie de 
perioada de execuŃie a proiectului, corelată cu perioada de decontare a 
fondurilor nerambursabile.

� GaranŃiile acceptate de bancă sunt flexibile, incluzând garanŃii reale 
imobiliare sau mobiliare, garanŃii personale, precum şi garanŃii emise de 
Fondurile de Garantare cu care BRD Groupe Société Générale are încheiate 
convenŃii.

� Rambursarea se stabileşte în strictă corelaŃie cu termenele de încasare a 
fondurilor nerambursabile.

SoluSoluŃŃii de ii de finanfinanŃŃareare

Credit destinat pre-finanŃării nevoilor clientului în vederea acoperirii decalajului
existent între plăŃile către furnizorii de lucrări/echipamente/servicii efectuate în 
cadrul proiectului de investiŃii şi încasările de la FinanŃatorul de Fonduri.
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Credit suplimentar

� FinanŃare de până la 75% din valoarea totală a cheltuielilor ne-eligibile 
aferente proiectului.

� Valuta finanŃării este lei sau euro.

� Perioada de creditare este de maxim 5 ani.

� GaranŃiile acceptate de bancă sunt flexibile, incluzând garanŃii reale 
imobiliare sau mobiliare, garanŃii personale, precum şi garanŃii emise de 
Fondurile de Garantare cu care BRD Groupe Société Générale are încheiate 
convenŃii.

� Rambursarea se stabileşte în strictă corelaŃie cu etapele de implementare a 
proiectului

SoluSoluŃŃii de ii de finanfinanŃŃareare

Credit destinat finanŃării cheltuielilor ne-eligibile aferente proiectului cu 
componenta fonduri europene.
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Scrisoarea de GaranŃie Bancară pentru restituire avans

� Garantarea până la 100% din valoarea avansului acordat de Autoritatea de 
Management.

� Valuta finanŃării este lei sau euro.

� Perioada de garantare este pe durata implementării proiectului, până la 
justificarea integrală a avansului primit.

SoluSoluŃŃii de ii de finanfinanŃŃareare

Prin care banca garantează recuperarea avansului acordat de Autoritatea de 
Management în cazul neîndeplinirii obligaŃiilor asumate de către beneficiar
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Linie de credit

� FinanŃare stabilită în funcŃie de nevoia generată de implementarea proiectului

� Valuta finanŃării este lei sau euro.

� Perioada de creditare este de maxim 12 luni, cu posibilitatea prelungirii.

� GaranŃiile acceptate de bancă sunt flexibile, incluzand garanŃii reale 
imobiliare sau mobiliare, garanŃii personale, precum şi garanŃii emise de 
Fondurile de Garantare cu care BRD Groupe Société Générale are încheiate 
convenŃii.

SoluSoluŃŃii de ii de finanfinanŃŃareare

FinanŃarea necesarului de capital de lucru generat ca urmare a implementării şi 
operării proiectului de investiŃii.
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BRD – finantari cu fonduri europene

Lectii invatate - implementare proiecte cu fonduri europene

� Dimensionarea obiectiva a proiectului tinand seama de evolutia
pietei si previziuni economice si financiare pe termen lung;

� Dimensionarea corecta a facilitatilor de pre- si co-finantare care 
sa permita flexibilitate in implementarea proiectului;

� Prevederea unor activitati alternative in planul de afaceri pentru
cazul de intarziere in finalizarea proiectului; 

� Implicarea firmei de consultanta si dupa etapa de semnare a 
contractului de finantare cu autoritatile de management;

� Familiarizarea solicitantului cu regulile si procedurile de 
implementare si monitorizare post-implementare a proiectului.

EUROEUROBRDBRD
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BRD – finantari cu fonduri europene

BENEFICII - implementarea proiectelor cu fonduri europene

� Optimizarea raportului cost de productie – pret de vanzare;

� Cresterea capacitatii de productie – posibilitatea cresterii cotei de 
piata;

� Imbunatatirea parametrilor calitativi ai produselor – standarde
superioare de calitate; 

� Eliminarea deficientelor de mediu;

� Posibilitatea dezvoltarii unor activitati de inovare – crearea unor
produse noi;

� Branding.

EUROEUROBRDBRD
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BRD – finantari cu fonduri europene

Probleme identificate in procesul atragerii de fonduri europene

� Procedura de accesare birocratica, anevoiasa, inadaptata la 
mediul economic dificil actual;

� Perioada lunga de evaluare si selectie a proiectelor;

� Formalism excesiv, modificari repetate si inopinate ale cerintelor
autoritatilor, in toate etapele de implementare;

� Verificarea documentelor legate de achizitii lenta; 

� Intarzieri in rambursarea cheltuililor eligibile efectuate – cu 
consecinte financiare negative, respectiv cresterea costurilor cu 
finantarea; 

� Informatii insuficiente despre cerintele legate de monitorizarea
proiectelor si raportarile necesare.

EUROEUROBRDBRD
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SituatiaSituatia finantarilorfinantarilor EuroBRDEuroBRD::

� Peste 650 de credite EuroBRD in valoare totala de 900 MRON;

� 25% din creditele pentru IMM acordate in ultimele 6 luni;

� Din totalul creditelor IMM: 70% proiecte PNDR; 30% proiecte din mediu urban;

� 149 dosare in analiza, in valoare de 430 MRON;

� Peste 1400 de intalniri cu clientii in ultimele 6 luni;

BRD – Groupe Societe Generale


