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� Infiintata in 1990 prin preluarea operatiunilor bancare comerciale de la Banca Nationala a Romaniei  

� Cel mai important grup financiar din Romania:  

- Active: 15 miliarde EUR  

- Clienti: 3.2 milioane   

- Cota de piata: 18%  � market leader 

� BCR este cel mai valoros brand financiar din Romania , în functie de nivelul de încredere al 
clientilor și numarul de clienti . 

Integrarea in Erste Group 

� Membru al Erste Group din 2006 

� Erste Group a fost infiintata in 1819 fiind prima banca austriaca de economii.  

� Incepand cu 1997 Erste Group  devenit unul dintre cei mai mari furnizori de servicii financiare din 
Europa Centrala si de Est   

� 46,000 angajati, 16.5 milioane clienti, 2,900 unita ti in 7 tari 

Banca Comerciala Romana - Profil  
 

Angajamentul pentru Romania 

� Erste Group: 7.5 miliarde EUR investitii in Romania , prin BCR sau investitii directe 

� BCR este principalul finantator in cadrul Programului Prima Casa (60% cota de piata pentru Prima 
Casa 4) 
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2014-2020 

• Fonduri structurale si de investitii disponibile - 30.62 miliarde EUR 

• Subventii pentru agricultura – 10 miliarde EUR 

• 9 Programe Operationale administrate de 3 autoritat i de Management 
(MFE, MDRAP, MADR) 

 

Fonduri europene pentru Romania 
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Sursa:  www.fonduri-ue.ro  Sursa:  www.fonduri-ue.ro  

Miliarde EUR %

Programul Operational 

Regional 3,966 2,498 62,99%

POS Mediu 4,413 1,987 45,03%

POS Transport 4,288 2,521 58,80%

POS Dezvoltare 

Resurselor Umane 3,476 1,617 46,53%

POS Cresterea 

competitivitatii 

economice 2,537 1,475 58,16%

PO Dezvoltarea 

Capacitatii Administrative 0,208 0,167 80,29%

PO Asistenta Tehnica 0,170 0,106 62,27%

Total 19,058 10,371 54,42%

Program 
Fonduri 

alocate 

Absorbtie  31.05.2015

2007-2013 

• Fonduri structurale si de coeziune disponibile – 19 ,06 miliarde EUR 

• Rata de absorbtie  - mai 2015 – 54,42 % 

• Fonduri pentru agricultura si dezvoltare rurala – 8 ,12 miliarde EUR 

• Rata de absorbtie – mai 2015 – 84% 

• Subventii pentru agricultura  - 7 miliarde EUR 

 



Noutati ale perioadei  de programare 2014 - 2020  

 4 Banca Comerciala Romana November 2013 

Abordare diferita  cu accent pe calitate/rezultate v ersus nr de locuri de munca (in perioada precedenta ) 

Intensitate diferita a grantului, in functie de reg iuni de dezvoltare si beneficiari (pentru regiunile Bucuresti 
Ilfov si Vest, mai dezvoltate, intensitatea grantulu i este mai mica cu 20, respectiv 10 procente decat pentru 
celelalte regiuni);  

Reguli noi de depunere proiecte – depunere on-line;  
• depunere on-line;  
• Lansari etapizate a apelurilor de proiecte cu buget e mari (inca) de la inceput;  

Sistem de evaluare modificat – principiul “primul ve nit primul servit” in sistem competitiv (peste un 
anumit punctaj), evaluari lunare/trimestriale  

Trecerea de la “hard grant” la “soft grant” ���� alte forme de ajutor cu efect multiplicator ���� instrumente 
financiare  

Cantitate mare de informatii/ reguli noi – prezentat e intr-un mod suficient de accesibil publicului lar g 



Rolul BCR in mecanismul de implementare a fondurilo r europene 

Experienta 
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Market leader 
co-finantarea 
proiectelor cu 

fonduri 
nerambursabile 

 

Market maker 
Programe de 
finantare de la 

Institutii Financiare 
Internationale 

Banca de 
implementare  

agent al statului 
1997-2012 

 
Organism 

Financiar Privat 
2000-2009 

Manager de program 
pentru Scheme de 

Finantare complexe 
 

Intermediar 
Financiar pentru 

Instrumente 
Financiare 

Rezultate 
� Credite in valoare de circa 1,2 miliarde EUR pentru  

prefinantarea/cofinantarea a peste 1.100 proiecte c u 
fonduri nerambursabile 
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� Varietate de beneficiari eligibili finantati in cad rul 
programelor operationale: 

- IMM-uri si companii mari productive sau din agricul tura, 
companii de stat (ex. Operatori de apa si canalizare , 
Institute de Cercetare), Autoritati Publice locale  

- Furnizori de bunuri/servicii/lucrari in cadrul proie ctelor 
finantate cu fonduri europene. 



Rolul BCR in mecanismul de implementare a fondurilo r europene  
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2007- 2013 2014-2020 

Noi scheme de finantare/garantare cu fonduri de la 
Institutii Financiare Internationale, cu/fara 
contributia Uniunii Europene, cu diverse avantaje 
pentru client 

Instrumente financiare dedicate, finantate din 
fonduri europene sau nationale 

Monitorizarea implementarii proiectelor precum si 
a realizarii indicatorilor de realizare pe perioada de 
valabilitate a proiectelor,  

Continuarea activitatilor traditionale de co-
finantare/pre-finantare: 
-credite, scrisori de garantie bancara, conturi 
specifice pentru proiect, asistenta pe parcursul  
derularii proiectului;   
-credite/produse bancare pentru furnizorilor de 
bunuri/servicii/lucrari in cadrul proiectelor  

Produse specifice in cadrul programelor de finantare, 
cu avantaje pentru client – grant, dobanda 
subventionata, asistenta tehnica gratuita, garantii fara 
costuri (ex. BERD ROSEFF, BERD EEFF, BEI, 
JEREMIE); 

Solutii de finantare personalizate pentru proiectele 
cu fonduri nerambursabile:  
- credite, 
- scrisori de garantie bancara,  
- conturi speciale pentru proiect,  
- asistenta in implementare;  
- credite/produse bancare pentru furnizorii de 
bunuri/servicii/lucrari in cadrul proiectelor  

-Orientare 
care 
calitate  

-Orientare 
care 
calitate  

-Efect 
multiplicator 
-Absorbtie 
ridicata 

-Efect 
multiplicator 
-Absorbtie 
ridicata 

-Experienta 
-Pozitie privilegiata 
-Experienta 
-Pozitie privilegiata 



Proiecte de succes 
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INDRA IMPORT EXPORT SRL – credit pentru achizitia unei linii de extrudare in cadrul Proiectului “Creşterea 
competitivităŃii societăŃii prin achiziția de tehnologii destinate producției de folie polietilenă” – Proiect 
implementat in cadrul POS CCE , Axa 1 

Companie ce 
activeaza in 
domeniul 
confectionarii 
pungilor si sacilor 
din polietilena  

Valoare proiect – 2,5 mil 
RON 
Grant 1,1 mil RON 
 
Produse BCR : 
- Scrisoare de confort pentru 
depunerea proiectului  
- Credit de pre si  
cofinantare in valoare de 
2,14 mil RON , din surse 
BERD, pe o perioada de 5 ani 

Rezultate:   
Achizitia unei linii 
de extrudare folie 
polietilena 
Crearea a 8 noi 
locuri de munca 
Cresterea cifrei de 
afaceri cu 4% in 
primul an de 
operare 

• Proiect finalizat cu succes aflat in perioada de 
monitorizare  
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SC AXM PROD 93 SRL – credit pentru capital de lucru cu garantie JEREMIE (Instrument financiar de garantare – 
garantie de portofoliu - finantat in cadrul POS CCE)  

Compania activeaza 
in productia 
mobilierului de lux 
cu brand-ul 
“Romina” si in 
productia de lacuri 
si vopsele pe baz ă 
de apă 

Produs BCR 
Credit: 300 mii EUR 
Garantie Jeremie pt 
80% din valoarea 
creditului 
Obiect: finantarea 
stocurilor de materie 
prima 
Perioada: 60 de luni 

Rezultat 
Mobilier din lemn 
masiv pentru 
camere copii 
pentru onorarea 
comenzilor interne 
si de export 

Proiecte de succes 

 8 

• Finantarea primita permite desfasurarea in bune 
conditii a activitatii de realizare mobilier de lux 
din lemn masiv; 

• Societatea are in implementare si un proiect de 
investitii cu fonduri europene in cadrul POS CCE, 
derulat cu sprijinul BCR 
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Proiecte de succes 
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SC OLTINA IMPEX PRODCOM SRL – credite pentru implementare proiecte in cadrul PNDR  

Compania isi 
desfasoara activitatea 
in domeniul moraritului, 
panificatiei si patiseriei 
precum si a distributiei 
produselor aferente din 
anul 1994 

Proiect “Moara de grau“ - PNDR – Masura 
123  
Valoare proiect : 2,04 mil  EUR 
Valoare grant: 1,8 mil EUR 
 
BCR - Credit de co-finantare : 1,36 mil EUR, 
pe o perioada de 5 ani; 
 
Proiect “Fabrica de paine” – PNDR  - 
Schema de ajutor de stat XS 13/123A/2008 
Valoare proiect: 7,39 mil EUR  
Valoare grant: 5,6 mil EUR 
 
Produse BCR 
-SGB pentru prefinantare:  6,51 mil  RON; 
 -credit de co-finantare : 3 mil EUR, pe 5 ani 

Rezultate:   
Moara de grau cu o 
capacitate de 270 t/zi 
 
Fabrica de paine cu o 
capacitate de 100.000 de 
unitati /zi 
 
Crearea a circa 200 noi 
locuri de munca 

• Proiecte finalizate cu succes aflate in perioada de 
monitorizare  

• Societatea acceseaza in continuare alte finantari 
europene, implementandu-le cu suportul BCR 
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Proiecte de succes 
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COMPANIA DE APA ARIES SA (TURDA) - Reabilitarea şi extinderea sistemelor de apă şi apă uzată în 
regiunea Turda – Câmpia Turzii – Proiect implementat in cadrul POS Mediu 

Proiect major de 
infrastructura in cadrul 
Programului 
Operational Sectorial 
Mediu 2007-2013 

Valoare proiect :   
79.9 mil EUR  
Ajutor financiar 
nerambursabil :  98% 
 
Produse BCR: 
Credit cofinantare          
5 mil EUR 

Rezultate:   
Apa potabila 

Extindere și reabilitare reŃea 
distribuŃie apă potabilă: 82,39 
km; 
Apa uzata 

Extindere și reabilitare reŃele 
de canalizare: lungime 
planificată: 89,315 km 

• Proiect finalizat in proportie de 99,92% - (singurul  
operator de servicii de apa si canalizare cu un 
asemenea grad de realizare a investitiilor) 

• Ajutor financiar nerambursabil rambursat in proport ie 
de 98% 
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Concluzii  
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Ne 
propunem … 

Fondurile europene reprezinta una din sursele impor tante de finantare pentru economia romaneasca, cu 
efecte de multiplicare si cu un rol major in acoper irea decalajului de dezvoltare a Romaniei fata de U niunea 
Europeana 
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Banca 
Comerciala 

Romana 

Sprijinirea clientilor 
solicitanti sau beneficiari 
de fonduri 
nerambursabile de la 
initierea proiectului pana 
la finalizarea perioadei 
obligatorii de 
monitorizare 

Identificarea de noi 
scheme de 
finantare/garantare cu 
fonduri de la Institutii 
Financiare Internationale, 
cu/fara contributia 
Uniunii Europene, cu 
diverse avantaje pentru 
client 

Implicarea in 
gestionarea unor 
instrumente financiare 
dedicate, finantate din 
fonduri europene sau 
nationale 

Proiecte viabile ale IMM-
urilor si companiilor mari, in 
special a celor productive si  
din agricultura, proiecte 
strategice ale companiilor 
de stat,  proiecte  de 
infrastructura sociala ale 
autoritatilor publice locale 

Co-finantare 
/pre-finantare 

Instrumente 
financiare 

Noi scheme de 
garantare/finantare 

Asistenta 
clienti 



Multumesc pentru atentie! 
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 Directia Sector Public si Finantarea  
 Infrastructurii 
 PIF.ProgramedeFinantare@bcr.ro   
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