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Mesajul
Pre[edintelui executiv

Stima]i ac]ionari [i clien]i,
Îmi face o deosebit` pl`cere s` v` prezint Raportul
anual al Grupului Banca Comercial` Român` pentru
anul 2006, raport ce dovede[te persisten]a eforturilor
[i marcheaz` finalizarea unei alte perioade remarcabile a activit`]ii noastre.
Sunt încântat c`, pentru al [aptelea an consecutiv, am
ocazia de a v` anun]a c` ne-am îndeplinit obiectivele
de afaceri, ob]inând rezultate [i indicatori financiari
record. Am înregistrat o cre[tere de 16,4% a profitului
net [i am ob]inut o rentabilitate a capitalului de 18,8%.
Am înregistrat o cre[tere cu 20% a veniturilor nete
din dobânzi [i o cre[tere de 22,2% a rezultatului din
exploatare. În condi]iile unei cre[teri spectaculoase a
activelor cu 38,6%, am înregistrat o sc`dere a raportului cost/venit cu aproximativ 2 puncte procentuale, ca
urmare a unui control atent al cheltuielilor de operare.
Pe lâng` ob]inerea unor rezultate care ne-au înt`rit
pozi]ia de lider pe pia]a bancar` din România, am
continuat eforturile de extindere a re]elei, deschizând
nu mai pu]in de 101 de unit`]i, apropiindu-ne astfel



de clien]ii Grupului BCR [i anticipând nevoile acestora
prin inovare [i experien]`. Am lansat 15 produse [i
servicii pentru segmentul retail [i am îmbun`t`]it alte
22, propunându-le în acela[i timp partenerilor no[tri
corporate 9 produse concepute pentru a sprijini dezvoltarea afacerilor lor.
În 2006 BCR a fost din nou desemnat` drept cel mai
bun brand bancar din România, o recunoa[tere din
partea clien]ilor, care celebreaz` stabilitatea financiar`, încrederea de care ne bucur`m [i implicarea
noastr` social`. Acest fapt dovede[te [i capacitatea
noastr` de a ne adapta [i reînnoi constant activit`]ile,
respectând totodat` leg`turile cu comunitatea [i
rolul nostru de principal sus]in`tor al companiilor
române[ti. În perspectiva ader`rii la UE, am lansat în
luna octombrie conceptul EU Office BCR, invitându-ne
partenerii de afaceri s` ni se al`ture într-un parteneriat pentru derularea unor proiecte europene de succes, în cadrul c`ruia abilit`]ile [i experien]a noastr`
vor sprijini progresul durabil al acestora.
Concentra]i permanent asupra nevoilor clien]ilor

no[tri, am continuat eforturile de îmbun`t`]ire a activit`]ii noastre interne, prin adoptarea unor m`suri
importante în vederea implement`rii prevederilor
Basel II. În mai 2006, pentru a cre[te capacitatea de
r`spuns a B`ncii la cerin]ele de afaceri, am finalizat
cu succes implementarea SIBCOR V2. Aceast` platform` reprezint` singurul sistem IT de concep]ie
intern` implementat pân` acum într-o banc` din
România [i încorporeaz` munc` asidu` [i know-how
semnificativ.
În concluzie, anul 2006 s-a dovedit a fi un an extraordinar. Finalizând prima noastr` ini]iativ` major`,
Planul de Structurare a Institu]iei, care a asigurat o
dezvoltare remarcabil` a afacerilor noastre, am intrat
în elita institu]iilor bancare prin demararea unui nou
program. În parteneriat cu ac]ionarul nostru majoritar, Grupul Erste Bank, am lansat Programul de Integrare [i Dezvoltare, o ini]iativ` care se extinde pe
2 ani [i care are ca obiectiv construirea noului Grup



BCR. Aceast` nou` ini]iativ` va sprijini BCR s` se
transforme din cea mai puternic` banc` în cea mai
bun` banc` din România. Sunt convins c` vom avea
o contribu]ie major`, extraordinar`, la rezultatele
Grupului Erste Bank, întrucât ne-am respectat mereu
promisiunile.
În final, a[ dori s` le mul]umesc clien]ilor no[tri,
pentru c` ni s-au al`turat în parteneriate durabile,
ac]ionarilor no[tri, pentru recunoa[terea valorii noastre, colegilor no[tri talenta]i [i loiali, care reprezint`
sursa noastr` constant`, cea mai apreciat`, de inovare.
V` mul]umesc tuturor pentru contribu]ia avut` la succesul Grupului BCR!
Nicolae D`nil`
Pre[edinte executiv

Managementul BCR
CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE
Din ianuarie 2006 pân` la 12 octombrie 2006
Dl
Dl
Dl
Dl
Dl
Dl
Dl

Daniel D`ianu
Thomas E. Krayenbuehl
Jozsef Birtalan
Oliver R. Greene
Gheorghe Ionescu
Teodor Mih`escu
Mihai Fercal`

Pre[edinte
Vicepre[edinte
	Membru
	Membru
	Membru
	Membru
	Membru

Din 13 octombrie 2006 pân` la 31 decembrie 2006
Dl
Dl
Dl
Dl
Dl
Dl
Dl

Andreas Treichl
Manfred Wimmer
Herbert Juranek
Christian Coreth
Teodor Mih`escu
Mihai Fercal`
Daniel D`ianu

Pre[edinte
Vicepre[edinte
	Membru
	Membru
	Membru
	Membru
	Membru

• Dl Christian Coreth a demisionat din func]ia de membru al Consiliului de Supraveghere la 17 ianuarie 2007
• Dl Teodor Mih`escu, Dl Mihai Fercal` [i Dl Manfred Wimmer [i-au încheiat mandatele în cadrul Consiliului
de Supraveghere la 23 aprilie 2007
• Dl Peter Kisbenedek a fost numit Vicepre[edinte al Consiliului de Supraveghere la 23 aprilie 2007.



COMITETUL EXECUTIV
Din ianuarie 2006 pân` la 29 noiembrie 2006
Dr. Nicolae D`nil`
Dl Jean Andronie
Dl D`nu] Bunea
Dna Natali]a Hurduc
Dl Ilie Mihai
Dl Petre Preda

Pre[edinte executiv
Vicepre[edinte executiv, Corporate Banking
Vicepre[edinte executiv, Financiar
Vicepre[edinte executiv, Retail Banking
Vicepre[edinte executiv, Riscuri
Vicepre[edinte executiv, Opera]iuni

Din 29 noiembrie 2006 pân` la 31 decembrie 2006
Dr. Nicolae D`nil`
Dl Jean Andronie
Dl D`nu] Bunea
Dl Martin Škopek
Dna Oana Petrescu

Pre[edinte executiv
Vicepre[edinte executiv, Corporate Banking
Vicepre[edinte executiv, Financiar
Vicepre[edinte executiv, Retail Banking
Vicepre[edinte executiv, Opera]iuni

• Dl Helmuth Hintringer a fost numit Vicepre[edinte executiv responsabil pentru partea de Financiar [i Riscuri la
19 februarie 2007
• Dl D`nu] Bunea a demisionat din func]ia de Vicepre[edinte executiv la 1 august 2007
• Dl Manfred Wimmer a fost numit Vicepre[edinte executiv la 4 octombrie 2007
• Dl Nicolae D`nil` a demisionat din func]ia de Pre[edinte executiv al B`ncii Comerciale Române la 1 decembrie
2007 [i a fost înlocuit de Dl Manfred Wimmer în calitate de Pre[edinte executiv interimar.



Mediul macroeconomic românesc în 2006
Economia a crescut rapid
Anul 2006 a fost un an foarte bun pentru România
atât din punct de vedere al cre[terii economice înregistrate, cât [i al acceler`rii procesului de dezinfl a]ie.
În condi]iile evit`rii supraînc`lzirii economiei ca efect
al m`surilor de politic` economic` [i monetar`, dar [i
ca urmare a unor evolu]ii exogene favorabile, România
a realizat progrese importante în anul pre-ader`rii la
Uniunea European`.
Pe fondul cre[terii cererii interne, sus]inut` în principal
de consumul final al popula]iei, dar [i de expansiunea
investi]iilor, banca central` a ac]ionat ferm printr-o
politic` monetar` foarte restrictiv`. Principalele obiective pe care aceasta le-a avut au fost pe de o parte
atingerea ]intei de infl a]ie, concomitent cu temperarea
cre[terii rapide a creditului neguvernamental (în special pe componenta în valut`) considerat a alimenta
cre[terea nesustenabil` a consumului generator de
dezechilibre externe.
Politica fiscal` a r`mas prudent`, contribuind la
sus]inerea procesului dezinfl a]ionist, chiar dac` la
nivelul întregului an s-a consemnat un deficit bugetar
de 1,6% din PIB. În anul care a trecut, România a
adoptat un nou Cod Fiscal care a avut ca principale
scopuri generalizarea cotei unice de 16%, extinderea
bazei de impunere, precum [i preluarea directivelor
europene în materie de legisla]ie.
În luna septembrie, Comisia European` [i-a dat acceptul ca data ader`rii României la UE s` fie 1 ianuarie 2007, iar în Raportul de monitorizare a ]`rii au
fost consemnate progresele pe care ]ara noastr` le-a
f`cut în domeniul economic, al justi]iei, al reformei
administra]iei publice.
Procesul dezinfla]ionist s-a accelerat semnificativ
Indicele pre]urilor de consum [i-a încetinit substan]ial
cre[terea în 2006, rata anual` a infl a]iei coborând în
luna decembrie la 4,87% (an/an).
Sc`derea semnificativ` a infl a]iei, care s-a accentuat
în trimestrul al III-lea, a fost determinat` de încetinirea



infl a]iei de baz`, precum [i de restrictivitatea politicilor monetare [i fiscale.
Defl a]ia observat` la pre]urile volatile, amânarea
liberaliz`rii pre]urilor administrate, sc`derea pre]ului
interna]ional al petrolului în cea de-a doua jum`tate
a anului, precum [i aprecierea monedei na]ionale determinat` de intr`rile semnificative de capital speculativ au reprezentat, de asemenea, factori care au
infl uen]at pozitiv procesul de dezinfl a]ie în anul 2006.
Dezechilibrul extern s-a adâncit
La 31 decembrie 2006, nivelul deficitului de cont
curent atinsese 9.973 milioane euro (10,3% din PIB).
Un factor pozitiv a fost reprezentat de sectorul serviciilor care [i-a modificat tendin]a fa]` de anii anteriori trecând pe export net (+6 milioane EUR fa]` de
-349 milioane EUR în 2005). Transferurile curente
reprezentate în cea mai mare parte de remiterile de
numerar de la românii din str`in`tate au crescut cu
17,4%, luna decembrie fiind în acest sens una record
(+1,3 miliarde EUR).
Factorul cu infl uen]a cea mai mare în expansiunea
deficitului de cont curent l-a reprezentat deficitul comercial (FOB-FOB) care a crescut cu 50,6% în 2006
ca urmare a avansului înregistrat de importuri (+25,1%
an/an), în timp ce exporturile s-au majorat doar cu
16,2% fa]` de anul anterior. Nevoia de investi]ii din
economia româneasc` necesare pentru a recupera
decalajele a fost [i este înc` mare, ceea ce a condus
la o cre[tere important` a importurilor de tehnologie
în anul 2006 (+34,5%) care vor avea efect direct în
cre[terea productivit`]ii muncii [i a poten]ialului de
export, concomitent cu îmbun`t`]irea capacit`]ii industriei române[ti de a r`spunde la modific`rile cererii interne [i externe.
Un efect pozitiv asupra atenu`rii implica]iilor dezechilibrului extern a avut-o finan]area autonom` a deficitului de cont curent prin investi]ii str`ine directe (ISD)
care în anul care a trecut au atins cifra record de 9,1
miliarde euro (5,2 miliarde euro în 2005), ceea ce a
însemnat un grad de acoperire de 91%. Aproximativ 6

miliarde de euro au fost participa]ii la capital [i profit
reinvestit, iar restul au reprezentat credite intra-grup.
Leul [i-a continuat aprecierea
Leul a r`mas [i în 2006 pe un trend de apreciere,
ultimul trimestru din an marcând chiar o accelerare a
aprecierii monedei fa]` de euro, care la nivelul întregului an a fost de 8,0% în termeni nominali [i 12,3% în
termeni reali. Fa]` de dolar, leul s-a apreciat [i mai
mult (17,4% în termeni nominali [i 21,2% în termeni
reali), în cazul acesta fiind vorba [i de efectul cota]iei
indirecte prin intermediul euro. Ritmul crescut al aprecierii monedei na]ionale din ultimul trimestru din 2006
a fost generat de intr`rile de capital de natura împrumuturilor financiare (în special în sectorul bancar) [i a
investi]iilor de portofoliu care s-au majorat ca urmare
a atractivit`]ii crescute oferite de pia]a financiar` autohton` (dobânzi înalte), dar [i de apropierea ader`rii
României la Uniunea European` [i îmbun`t`]irea ratingului de ]ar` de c`tre agen]iile de evaluare financiar`
(ratingul investi]ional). În plus, în luna decembrie,
remiterile de valut` de la românii care lucreaz` în str`in`tate s-au ridicat la 1,2 miliarde euro. Cre[terea deficitului comercial în ultimele dou` luni a mai temperat
ritmul de apreciere a leului.
Politic` monetar` restrictiv`
Restrictivitatea politicii monetare a crescut considerabil în anul 2006, banca central` utilizând din plin dou`
din instrumentele sale specifice, respectiv rezervele
minime [i dobânda de politic` monetar`.
În tentativa sa de atingere a obiectivelor de infl a]ie
pe termen mediu, dar [i de restrângere a expansiunii
deficitului de cont curent, prin temperarea consumului
intern alimentat de cre[terea puternic` a creditului neguvernamental, banca central` a m`rit în trei
rânduri rezervele minime obligatorii atât la lei, cât [i
la valut` (ianuarie, martie [i iulie). Totodat`, BNR a
crescut dobânda de politic` monetar` de la 7,5% în
decembrie 2005 la 8,5% în februarie [i la 8,75% în
iunie, men]inând-o neschimbat` pân` la finele anului
2006. Caracterul restrictiv al politicii monetare s-a
accentuat în ultimul trimestru al anului trecut când do-



bânda de politic` monetar` real` s-a majorat datorit`
men]inerii de c`tre Banca Na]ional` a nivelului de
8,75%, în ciuda îmbun`t`]irii perspectivei pe termen
scurt a infl a]iei [i a aprecierii importante a monedei
na]ionale.
În acela[i timp, caracterul restrictiv al politicii monetare a fost accentuat [i de o serie de m`suri administrative care au avut ca scop temperarea cre[terii creditului neguvernamental (plafonarea creditului în valut`
la 300% din nivelul fondurilor proprii, limitarea riscului
de credit pe segmentul retail). Totodat`, cre[terea marjei reale a dobânzii de politic` monetar` [i aprecierea
mai rapid` a leului ca urmare a dinamiz`rii intr`rilor de
capital pe fondul îmbun`t`]irii percep]iei investitorilor
au accentuat caracterul restrictiv al politicii monetare.

Guvernan]` corporativ`
În 2006, BCR a continuat eforturile de înt`rire a guvernan]ei corporative, respectiv de integrare complet` a
principiilor sale în fiecare zon` de afaceri. Structura de
management pe dou` niveluri creat` în 2004 r`mâne
temelia tuturor activit`]ilor sale, oferind sprijin, consiliere, o coordonare potrivit` [i decizii rapide pentru
a ad`uga în mod continuu valoare pentru ac]ionari,
clien]i [i angaja]i.
STRUCTURA AC}IONARIATULUI LA 01.01.2006
8,00%
6,00%
6,00%

36,8825%

4 august – Adunarea General` Extraordinar` a
Ac]ionarilor BCR aprob` modificarea Actului
Constitutiv al BCR pentru a preg`ti finalizarea vânz`rii
a 61,8825% din ac]iunile b`ncii c`tre Erste Bank der
oesterreichischen Sparkassen AG.

6,00%
6,00%
6,1175%
12,50% plus
o ac]iune
AVAS
IFC
SIF TRANSILVANIA
SIF MOLDOVA
ANGAJA}I {I PENSIONARI AI B~NCII

12,50% plus
o ac]iune
BERD
SIF OLTENIA
SIF BANAT CRISANA
SIF MUNTENIA

Conform principiilor de guvernan]` corporativ`,
Adunarea General` a Ac]ionarilor este organul de conducere a b`ncii, reprezentând to]i ac]ionarii acesteia.
Adunarea General` deleag` supravegherea, conducerea [i coordonarea b`ncii Consiliului de Supraveghere.
Compus din 7 membri (administratori), care sunt
numi]i pe o perioad` de trei ani, cu posibilitatea de
a fi reale[i, Consiliul de Supraveghere stabile[te [i
men]ine dou` comitete - Comitetul de Audit [i Conformitate [i, respectiv, Comitetul de Remunerare - împreun` cu care asigur` o coordonare corespunz`toare.
Conducerea operativ` [i adoptarea deciziilor curente
revin Comitetului Executiv compus din 6 membri, to]i
angaja]i ai BCR.
2006 a fost un an foarte important pentru BCR, marcând încheierea unei ini]iative remarcabile, Planul
de Structurare a Institu]iei (PSI). Principala realizare
a acestui program cu o durat` de doi ani a fost



transformarea BCR în prima banc` româneasc` ce
a implementat principii de guvernan]` corporativ`.
PSI a mai avut ca rezultat [i o nou` Strategie [i un
nou Plan de Afaceri, ce au cuantificat în mod eficient
]intele financiare [i au acordat o importan]` deosebit` vânz`rilor, concomitent cu crearea unei culturi a
vânz`rilor în cadrul unit`]ilor [i cu includerea re]elei
în aria de responsabilitate a direc]iilor din Centrala
b`ncii. Îmbun`t`]irile au continuat cu un rol mai important acordat managementului riscurilor, un sistem de
raport`ri consolidate conform standardelor IFRS, un
sistem IT integrat care s` permit` opera]iuni online,
precum [i cu o mai mare aten]ie acordat` preg`tirii
[i dezvolt`rii angaja]ilor.

Conform hot`rârii ac]ionarilor, cvorumul necesar
pentru Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor se
modific` de la 2/3 din voturile ac]ionarilor prezen]i
sau reprezenta]i la majoritatea absolut`. Mai mult,
pentru a aproba fuziunea b`ncii cu o alt` societate, divizarea, lichidarea sau dizolvarea sa, mutarea sediului
social [i majorarea capitalului social, este necesar` o
majoritate de 75% din ac]ionarii cu drept de vot. Fac
excep]ie de la aceast` prevedere major`rile de capital
impuse de legisla]ie sau normele BNR, precum [i cele
necesare pentru realizarea unei oferte publice primare
de ac]iuni. Majoritatea de 75%, menit` s` protejeze
ac]ionarii minoritari [i conform` cu cele mai bune
practici interna]ionale, va fi necesar` pentru aprobarea actelor de reorganizare, consolidare sau dispozi]ie
a activelor imobilizate a c`ror valoare reprezint` mai
mult de 25% din fondurile proprii ale b`ncii, ca [i pentru modificarea unor articole din Actul Constitutiv.
Adunarea General` Extraordinar` a Ac]ionarilor a
aprobat de asemenea ca cel pu]in 40% din profitul net
stabilit în conformitate cu Standardele Interna]ionale
de Raportare Financiar` s` fie distribuit sub form`
de dividende. În continuare, ac]ionarii au hot`rât ca

interdic]ia privind vânzarea ac]iunilor de]inute de
angaja]ii BCR s` înceteze începând cu data transferului c`tre Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen
AG a dreptului de proprietate asupra ac]iunilor BCR
de]inute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor
Statului, International Finance Corporation [i European
Bank for Reconstruction and Development. În plus,
Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor a ales noii
membri ai Consiliului de Supraveghere care î[i vor
prelua posturile la finalizarea procesului de privatizare.

re]elei sale pia]a cu cea mai semnificativ` cre[tere din
regiune, administrând acum un portofoliu de 15,6 milioane de clien]i, consolidându-[i astfel pozi]ia ca una
din cele mai importante institu]ii financiare din Europa
Central` [i de Est.
La rândul s`u, BCR face un nou pas spre realiz`ri [i
mai importante, urm`rind s` încorporeze noile sinergii
ale grupului în noi produse, servicii, opera]iuni [i procese de marc`, spre avantajul ac]ionarilor, clien]ilor [i
al angaja]ilor.

12 octombrie – Erste Bank der oesterreichischen
Sparkassen AG finalizeaz` achizi]ionarea pachetului
de 61,8825% din ac]iunile B`ncii Comerciale Române
SA ca urmare a achit`rii sumei de 3,75 miliarde EUR,
marcând astfel finalizarea procesului de privatizare.
Andreas Treichl, Pre[edinte al Grupului Erste Bank [i
noul Pre[edinte al Consiliului de Supraveghere al BCR,
anun]` inten]ia de a implementa imediat un plan de
afaceri ambi]ios concentrat pe o serie de îmbun`t`]iri,
în a[a fel încât, în mai pu]in de un an, clien]ii s` perceap` BCR ca parte a Grupului Erste Bank datorit`
calit`]ii încorporate în produsele [i serviciile sale.
Prin achizi]ionarea BCR, Grupul Erste Bank adaug`

13 octombrie - Ca urmare a finaliz`rii procesului
de privatizare, noua componen]` a Consiliului de
Supraveghere aprobat` de Adunarea General` a
Ac]ionarilor în luna august intr` în vigoare.
19 octombrie – Noul Consiliu de Supraveghere al
BCR nume[te doi noi membri ai Comitetului Executiv,
reconfirmându-i în acela[i timp în func]ie pe Dr.
Nicolae D`nil`, Pre[edinte executiv al BCR, domnul
Dan Bunea, Vicepre[edinte executiv Trezorerie [i pie]e
de capital [i domnul Jean Andronie, Vicepre[edinte
executiv Corporate Banking. Noii membri – doamna
Oana Petrescu [i domnul Martin Škopek – vor aduce

STRUCTURA AC}IONARIATULUI LA DATA DE
12 OCTOMBRIE 2006

Componen]a Consiliului de Supraveghere al BCR

8,00%
6,00%

la data de 13 octombrie 2006:

6,00%

• Andreas Treichl – Pre[edinte al Consiliului de
Supraveghere

6,00%
6,00%

• 	Manfred Wimmer – Vicepre[edinte al Consiliului de
61,8825%

6,1175%

ERSTE BANK
SIF TRANSILVANIA

SIF OLTENIA

SIF MOLDOVA

SIF BANAT CRI{ANA

ANGAJA}I {I PENSIONARI AI B~NCII

SIF MUNTENIA

10

Supraveghere

• Daniel D`ianu – Membru al Consiliului de Supraveghere
• Herbert Juranek – Membru al Consiliului de Supraveghere
• 	Cristian Coreth – Membru al Consiliului de Supraveghere
• Teodor Mih`escu – Membru al Consiliului de Supraveghere
• 	Mihai Fercal` – Membru al Consiliului de Supraveghere

în banc` remarcabila lor experien]` în consultan]`,
riscuri, servicii financiare, respectiv retail banking,
contribuind astfel la dezvoltarea viitoare a acesteia.
Pentru a cincea pozi]ie de Vicepre[edinte executiv
responsabil cu Managementul riscurilor, Consiliul de
Supraveghere va lua în curând o decizie.
Cu aceea[i ocazie, este stabilit` componen]a celor
dou` comitete ale Consiliului de Supraveghere, de
Audit [i Conformitate, respectiv de Remunerare. Domnul Andreas Treichl este numit Pre[edinte, în timp ce
domnii Manfred Wimmer, Teodor Mih`escu [i Daniel
D`ianu devin membri, înlocuindu-i pe reprezentan]ii
fo[tilor ac]ionari AVAS, IFC [i BERD.
BCR lanseaz` Programul de Integrare [i Dezvoltare
(IDP), a c`rui filozofie este de a continua eforturile
de dezvoltare ale BCR din ultimii ani, precum [i de a
beneficia la maxim de sinergiile create de intrarea în
Grupul Erste Bank. Noul program este astfel conceput
pentru a sprijini alinierea BCR la standardele Grupului
Erste Bank [i la cele mai bune practici interna]ionale
[i transformarea sa într-o banc` ce este capabil`
s` î[i surclaseze competitorii [i s` ofere maxim`
satisfac]ie tuturor p`r]ilor interesate. Obiectivele cheie
ale programului, ce acoper` toate zonele de afaceri,
sunt înt`rirea pozi]iei BCR pe pia]a bancar` din
România din punctul de vedere al afacerilor [i al
satisfac]iei clien]ilor, concomitent cu cre[terea
profitabilit`]ii [i cu eficientizarea proceselor sale.
19 decembrie – Consiliul de Supraveghere completeaz` componen]a Comitetului Executiv prin numirea ca Vicepre[edinte executiv responsabil cu partea
de Financiar [i Riscuri a domnului Helmuth Hintringer,
care va ocupa efectiv aceast` pozi]ie dup` ob]inerea
aprob`rii BNR.
22 decembrie – La 1 noiembrie, Erste Bank der
oesterreichischen Sparkassen AG, noul ac]ionar majoritar al BCR a lansat oferta dedicat` angaja]ilor BCR,
conform c`reia ace[tia au posibilitatea fie de a vinde
ac]iunile pe care le de]in la BCR, fie de a le schimba
cu ac]iuni Erste Bank.
La data expir`rii ofertei, aproximativ 12.200 de
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ac]ionari persoane fizice din cei 13.000 acceptaser`
oferta Erste Bank. Prin urmare, din cota de 8% din capitalul social al b`ncii de]inut` de angaja]ii BCR, o cot`
de 7,2% a fost tranzac]ionat` cu Erste Bank, crescând
astfel participarea angaja]ilor din Europa central` [i de
est în cadrul Grupului Erste Bank la 1,3%.
Ca urmare a ofertei de cump`rare ac]iuni f`cut` angaja]ilor BCR, participa]ia Erste Bank la BCR cre[te
la 69,15%. În consecin]`, structura ac]ionariatului la
31 decembrie se modific` pentru a ilustra aceast`
cre[tere.

STRUCTURA AC}IONARIATULUI LA 31.12.2006
0,01%
6,1175%
6,00%
6,00%

0,01%
0,02%

0,0020%
0,0001%
0,68%

6,00%
6,00%
69,15%

ERSTE BANK
SIF BANAT CRISANA
SIF MUNTENIA
MEI-ROEMENIE EN BULGARIJE FONDS N.V.
HTI VALORI MOBILIARE
SC CERTINVEST SA

SIF MOLDOVA
SIF TRANSILVANIA
SIF OLTENIA
MIDDLE EUROPE OPPORTUNITY FUND II N.V.
SC ACTINVEST SA
ANGAJA }I {I PENSIONARI AI B~NCII

Responsabilitate social`
Înc` de la înfiin]are, BCR [i-a construit strategia în
jurul urm`toarelor obiective majore: s` ob]in` cel mai
bun raport între responsabilitatea social`, responsabilitatea fa]` de mediu, preferin]ele clien]ilor [i
constrângerile financiare, s` descopere mijloacele
adecvate pentru consolidarea profitabilit`]ii, protejând
în acela[i timp interesele ac]ionarilor, s` fac` din
r`spunderea social` una din principalele surse de
avantaj competitiv prin asumarea unui angajament
clar, public, în acest sens.
În esen]`, politica BCR const` în adoptarea unui
set de valori [i atitudini care îi fundamenteaz`
activit`]ile zilnice, transparen]a, dorin]a de a realiza
tranzac]ii corecte, comportamentul fa]` de angaja]i,
atitudinea fa]` de clien]i [i leg`turile cu comunitatea.
Unul din principiile de baz` ale Grupului BCR este
acela c` r`spunderea social` confer` un sprijin total
membrilor în încercarea lor de a ac]iona ca un întreg
în care societatea are încredere.
Într-o economie de pia]` s`n`toas`, în care concuren]a este for]a motrice a dezvolt`rii afacerilor, întreprinderile mici [i mijlocii joac` un rol major în încurajarea creativit`]ii, în crearea de progres [i de locuri de
munc`, în ridicarea nivelului de trai la nivelul întregii
societ`]i. Întreprinderile mici [i mijlocii vor reprezenta
întotdeauna un segment strategic pentru BCR [i
banca urm`re[te constant s` g`seasc` cele mai
bune solu]ii de finan]are pentru astfel de societ`]i
în scopul de a contribui semnificativ la evolu]ia
[i competitivitatea acestora pe pia]a na]ional`
[i interna]ional`. Pentru atingerea obiectivului
de a r`mâne principalul sus]in`tor al societ`]ilor
române[ti, BCR gestioneaz` în beneficiul clien]ilor
s`i 88 de programe structurale, în valoare de 5,4
miliarde USD, din multiple surse de finan]are precum
împrumuturi guvernamentale str`ine, împrumuturi
garantate de stat, subven]ii, fonduri bugetare sau
împrumuturi atrase.
La 31 decembrie 2006, portofoliul b`ncii cuprinde
5 produse na]ionale în valoare total` de 170,93 milioane USD:
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• Programul multianual pentru sprijinirea
investi]iilor IMM-urilor, ini]iat în 2004 – 1,42 milioane USD;
• Programul MAPDR „Fondul pentru creditarea
investi]iilor în agricultur`” – 138,26 milioane
USD;
• Programul de împrumuturi acordate din Bugetul
Asigur`rilor pentru [omaj în conformitate cu tLegea nr. 76/2002 - resursa bugetar` pentru 2004,
în cadrul c`reia au fost aprobate 335 împrumuturi în valoare total` de 40,83 milioane RON;
• Programul de împrumuturi acordate din Bugetul
Asigur`rilor pentru [omaj în conformitate cu Legea nr. 76/2002 - resursa bugetar` pentru 2005,
în cadrul c`reia au fost aprobate 52 împrumuturi
în valoare total` de 19,34 milioane RON;
• Programul de împrumuturi acordate din Bugetul
Asigur`rilor pentru [omaj în conformitate cu Legea nr. 76/2002 - resursa bugetar` pentru 2006,
în cadrul c`reia au fost aprobate 98 împrumuturi
în valoare total` de 19,50 milioane RON.
BCR gestioneaz` în acela[i timp programe de
finan]are extern` create pentru a sprijini dezvoltarea comunit`]ilor [i a companiilor din România, nu
doar prin asigurarea fondurilor necesare [i a unei
consultan]e specializate, ci [i prin înt`rirea parteneriatului dintre banc` [i client cu scopul de a realiza o
cre[tere economic` durabil` reciproc`, capabil` s`
asigure stabilitatea social` [i, cel mai important, s`
genereze locuri de munc`.
În acest sens, în cadrul programului Phare 2000
Coeziune economic` [i social` – Linie de credit
pentru IMM-uri, un parteneriat între Comisia
European` [i Guvernul României, banca a identificat
257 de proiecte, din care 27 în valoare de 3,9 milioane EUR doar în anul 2006. Prin acest program
s-au creat 893 de locuri de munc`.

Schema de finan]are pentru IMM-uri – Fondul
MARR, o subven]ie de tip revolving pentru proiecte
de investi]ii în jude]ele Gorj [i Hunedoara în valoare
de 3,7 milioane EUR, a oferit BCR [ansa de a identifi ca 89 de proiecte eligibile. Mai important, prin acest
program au fost create 940 de locuri de munc`.
Programul IFAD (Fondul Interna]ional pentru Dezvoltare în Agricultur`) este un acord de împrumut
demarat în 1999 pentru dezvoltarea rural` a Mun]ilor
Apuseni. BCR, în calitate de depozitar al contului special [i manager al creditului de tip revolving în cadrul
proiectului, a identificat 58 de proiecte eligibile în
2006, în valoare total` de 2,3 milioane USD. De la
începutul programului, au fost create 1.186 de locuri
de munc`, dintre care 24 doar în anul 2006.
În ceea ce prive[te programul ANOFM – credite cu
dobând` avantajoas` din Bugetul Asigur`rilor pentru [omaj, în 2006, pentru al [aselea an consecutiv,
BCR a câ[tigat licita]ia Agen]iei Na]ionale pentru
Ocuparea For]ei de Munc` (ANOFM), identificând ulterior 128 de proiecte în valoare de 26 milioane RON,
dintre care 98 în valoare de 19,50 milioane RON
au fost aprobate. De la lansare, programul a creat
50.095 de locuri de munc` dintre care 975 în 2006.
Facilitea de finan]are a IMM-urilor din fonduri BERD
se adreseaz` unor domenii precum industrie,
comer], servicii, turism [i agricultur`. BCR a identifi cat [i a finan]at 1.256 de proiecte care au condus la
crearea a 2.568 locuri de munc`.
Programul Facilitatea de Finan]are a MMM-urilor
din fonduri BERD, în valoare de 20 milioane EUR,
destinat finan]`rii pe termen mediu [i lung a proiectelor de investi]ii pentru municipalit`]i mici [i mijlocii
[i subsidiarele lor, precum [i pentru societ`]ile
furnizoare de utilit`]i de]inute [i administrate de
autorit`]ile locale. De la începutul programului, s-au
folosit 7,25 milioane EUR pentru construirea, extinderea, reabilitarea re]elelor de ap`, gaz, canalizare,
a re]elelor de iluminat public, pentru construirea [i
reabilitarea drumurilor, pentru reabilitarea cl`dirilor
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municipale, pentru construc]ii de locuin]e.
În anul 2006, BCR [i-a extins implicarea social`,
anticipând beneficiile imense aduse comunit`]ilor
[i companiilor de viitoarea integrare a României în
UE la 1 ianuarie 2007. Pentru a le asigura [i furniza
clien]ilor informa]ii complexe [i complete cu privire la
implica]iile ader`rii, BCR a creat birouri EU Office în 8
zone de dezvoltare din ]ar`. Acest concept revolu]ionar
vine în ajutorul clien]ilor în încercarea acestora de a
g`si cea mai adecvat` modalitate de finan]are, asigurând un acces crescut la fondurile europene disponibile prin intermediul unei game extinse de produse de
finan]are [i de co-finan]are dublate de servicii competente de consultan]`.
Birourile EU Office ale BCR reprezint` cea mai competent` surs` de informare pentru IMM-uri [i pentru
autorit`]ile publice locale interesate s` acceseze fonduri structurale [i un catalizator menit s` promoveze
oportunit`]i de afaceri pornind de la provoc`rile generate de aderarea la UE, reconfirmând astfel statutul
BCR de partener strategic al clien]ilor s`i, implicat
puternic în dezvoltarea acestora.
Pe lâng` contribu]ia la dezvoltarea afacerilor, BCR
este preocupat` în permanen]` de gestionarea impactului s`u asupra mediului înconjur`tor [i de sprijinirea
ini]iativelor care sunt extrem de benefice acestuia.
Înc` de la constituirea în 2004 a unei structuri specializate, care înglobeaz` politicile [i procedurile BERD
[i ale IFC, banca acord` o aten]ie sporit` aspectelor
de mediu în activitatea de creditare a clien]ilor corporate, canalizând fondurile spre afaceri benefice mediului [i încurajându-i s` respecte reglement`rile de
mediu, s`n`tate [i protec]ie a muncii.
Ca parte a misiunii sale de cet`]ean corporativ responsabil, BCR în]elege importan]a de a r`spl`ti
comunit`]ile române[ti, angajându-se s` sprijine
cultura, s`n`tatea, mediul [i alte domenii prin ac]iuni
extinse de sponsorizare. Totalul sponsoriz`rilor BCR
din 2006 a atins nivelul de 7,31 milioane RON (2,1
milioane EUR).

Con[tient` de importan]a culturii [i artelor pentru
identitatea unei na]iuni, BCR continu` s` fie implicat`
[i s` sprijine evenimentele majore în acest domeniu,
mândrindu-se cu faptul c` este considerat` nu doar
un sus]in`tor important, ci un adev`rat ”patron al artelor”, care dore[te s` creeze m`rturii culturale [i s`
modeleze comportamentul genera]iilor urm`toare.
În consecin]`, în 2006, BCR a sponsorizat Gala
Premiilor Uniunii Române de Teatru (UNITER), continuând astfel un parteneriat care s-a transformat în
tradi]ie. Cu aceast` ocazie, banca a avut marele privilegiu de a înmâna actorului Ion Caramitru un premiu
pentru întreaga sa activitate.

În domeniul religie, BCR a sus]inut financiar ac]iuni
de construire, reabilitare [i recondi]ionare pentru
biserici [i m`n`stiri, multe dintre acestea fiind renumite monumente de art` [i istorice, având o valoare
extraordinar` pentru conservarea [i perpetuarea celor
mai sacre valori spirituale na]ionale. Valoarea total` a
sumelor alocate domeniului religie este de 0,53 milioane RON. În 2006, BCR a fost implicat` în proiecte
precum Mân`stirea de la }ig`ne[ti, Mân`stirea Putna
„bijuteria” nord-estic` datând de la începutul secolului 15, Biserica Sfântul Nicolae din Craiova, precum
[i Parohia unitarian` din Miercurea Ciuc [i Parohia
greco-catolic` de la Topli]a.

Banca a mai sponsorizat Gala Premiilor Uniunii Scriitorilor din România, gala de premiere a Asocia]iei
Profesioni[tilor de Televiziune, Festivalul Interna]ional
de Teatru de la Sibiu, Festivalul Shakespeare de la
Craiova, Festivalul Medieval de la Sighi[oara, Festivalul Interna]ional de jazz de la Sibiu [i laborioasa
munc` de cercetare a muzicologului Viorel Cosma
– Enciclopedia Româneasc` de Muzic`. BCR a alocat
pentru acestea [i pentru multe alte evenimente importante aproximativ 2,33 milioane RON ca sponsoriz`ri.

Un alt domeniu în care BCR s-a implicat este
educa]ia, care a primit în 2006 7,5% din bugetul de
sponsorizare, mai precis 0,58 milioane RON alocate
pentru 105 proiecte. Ajutorul financiar a fost acordat
institu]iilor de înv`]`mânt din România, de la toate
nivelurile (de la gr`dini]e [i pân` la universit`]i),
organiza]iilor neguvernamentale, administra]iilor centrale [i locale în scopul îmbun`t`]irii procesului de
înv`]`mânt. Proiecte importante au fost dezvoltate în
colaborare cu Universitatea Politehnic` din Bucure[ti,
cu Institutul pentru Studii financiar-bancare, Prim`ria
sectorului 1, Liceul Radu Greceanu din Slatina,
Centrul pentru Media [i Comunica]ii, Funda]ia Prietenii Deltei Dun`rii, Funda]ia Româneasc` pentru
Democra]ie sau Funda]ia Invest Romania (pentru Forumul Financiar din sud-estul Europei).

Cel de-al doilea domeniu important este reprezentat
de s`n`tate [i ac]iuni umanitare. În acest sens, BCR
a acordat sponsoriz`ri în valoare total` de 1,18 milioane RON. Aproximativ jum`tate din aceast` sum`
a fost folosit` pentru a ajuta persoane cu grave probleme medicale, care necesit` tratamente medicale
costisitoare sau interven]ii chirurgicale complicate.
Alte sume importante au fost direc]ionate sub forma
unui sprijin financiar acordat spitalelor [i organiza]iilor
neguvernamentale pentru echipament medical [i tehnic, pentru îmbun`t`]irea condi]iilor de spitalizare [i
medicamente pentru pacien]i. Proiecte importante au
fost dezvoltate cu Funda]ia S. Trauma, Spitalul clinic
pentru copii ”Marie Curie”, Institutul Na]ional de Cercetare Microbiologic` (vaccinuri), Spitalul Universitar
din Bucure[ti sau alte spitale jude]ene de pe întreg
teritoriul României.
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BCR acord` o aten]ie deosebit` sporturilor datorit`
contribu]iei semnificative a acestora la formarea unei
na]iuni mai s`n`toase, în care oamenii apreciaz` fairplay-ul [i competi]ia deschis` în orice aspect al vie]ii.
În anul 2006 banca a fost din nou title sponsor al celui
mai important eveniment sportiv g`zduit de România,
turneul interna]ional de tenis BCR OPEN, o competi]ie
important` care acord` premii de pân` la 400.000 EUR.
BCR a dezvoltat [i un parteneriat cu Federa]ia Român`
de Handbal pentru perioada 2006-2008. În 2006 sponsoriz`rile au fost în valoare de 0,347 milioane RON.

Alte proiecte de sport sprijinite de BCR au avut o valoare de 0,44 milioane RON, banca sus]inând Clubul
Sportiv UCM Re[i]a (handbal), Clubul de Handbal
Minaur Baia Mare (unul dintre cele mai renumite cluburi
în acest domeniu) [i Funda]ia Casa Campionilor.
Sume mici din bugetul de sponsorizare au fost alocate
altor domenii precum drepturile omului, [tiin]` [i cercetare, sau fotbal.
Pe o pia]` a muncii extrem de competitiv`, oamenii
doresc s` lucreze pentru o companie care apreciaz`
implicarea lor [i care sprijin` dezvoltarea profesional`,
creativitatea, [ansele egale, precum [i un mediu de
lucru corect [i competitiv. BCR încorporeaz` responsabilitatea social` corporativ` în toate planurile, strategiile [i activit`]ile sale privind angaja]ii, pornind de la
o comunicare deschis` [i transparent` cu privire la
toate aspectele importante, [i continuând cu o aten]ie
semnificativ` acordat` dezvolt`rii competen]elor [i
abilit`]ilor acestora. Prin îmbun`t`]irea continu` a
motiv`rii financiare [i morale, fiecare persoan` este încurajat` s` ac]ioneze, s` se implice activ [i s` creeze
valoare ad`ugat`, pe scurt, s` ob]in` performan]e
mai mari.
BCR î[i consider` angaja]ii drept un avantaj competitiv
de neegalat, capabil s` sus]in` atingerea obiectivelor
de afaceri [i, în consecin]`, se concentreaz` pe
oferirea de programe de training adecvate [i pe consiliere menit` s` încurajeze dezvoltarea personal` a
fiec`rui angajat. În ceea ce prive[te identificarea unor
noi lideri [i crearea unei culturi bazat` pe înv`]are,
BCR [i-a continuat în 2006 parteneriatul cu renumita
[coal` de afaceri HEC Montreal pentru Programul BCR
de Dezvoltare Executiv`, f`când astfel [i mai mul]i
pa[i spre ob]inerea de performan]e superioare.
Februarie – Prin intermediul Universit`]ii BCR, BCR
lanseaz` în premier` programul de practic` Student
BCR care le permite studen]ilor s` lucreze în cadrul
b`ncii [i s` observe punerea în practic` a numeroaselor teorii pe care le înva]` în timpul studiilor. Fiecare stagiu asigur` 21 de locuri de practic` în cadrul
unit`]ilor BCR, disponibile doar pentru studen]ii cu
rezultate remarcabile.
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Mai - BCR acord` facilit`]i la credite persoanelor
afectate de inunda]iile din prim`var` ce au avut loc în
jude]ele de lâng` Dun`re. Banca ofer` posibilitatea de
a amâna plata dobânzii pentru orice tip de credit, f`r`
a percepe o dobând` majorat`, pentru o perioad` de
pân` la 6 luni în cazul clien]ilor corporate [i de pân`
la 12 luni în cazul clien]ilor retail. În mai multe cazuri
grave, BCR aprob` [i reprogramarea ratelor f`r` a
percepe o dobând` majorat` fa]` de cea standard.
Aceste facilit`]i sunt disponibile pentru clien]ii din
jude]ele C`l`ra[i, Dolj, Olt, Teleorman [i Tulcea.
Obiectivul BCR de a dezvolta un Sistem Integrat
de Management complet opera]ional continu` cu
eforturile semnificative ale b`ncii de a implementa
un Sistem de S`n`tate [i de Securitate în Munc`.
În baza acestui demers, reglement`rile privind
s`n`tatea [i securitatea în munc` vor fi incluse în procesele de management ale b`ncii [i va fi promovat`
o abordare organiza]ional` specific` pentru a spori
con[tientizarea angaja]ilor. În acest sens, a fost ini]iat
un program pilot pentru Sistemul de S`n`tate [i Securitate în Munc` la Sucursala Municipiului Bucure[ti,
Sectorul 1 [i la Sucursala Jude]ean` Cluj.
Iunie – În cadrul programului Fermierul din 2006
disponibil începând cu 15 iunie, Banca aloc` în întregime prima tran[` de 315 milioane RON pentru cofinan]area proiectelor SAPARD eligibile. Ca urmare a
ofertei organizate de Ministerul Agriculturii, P`durilor
[i al Dezvolt`rii Rurale (MAFRD), BCR a ob]inut 325
milioane RON, restul de 10 milioane RON fiind folosi]i
pentru investi]ii directe care nu sunt eligibile în cadrul
SAPARD. BCR a putut identifica [i analiza în doar 6 zile
un num`r semnificativ de proiecte economice viabile,
485 dintre acestea fiind finan]ate din aceast` prim`
tran[`.
Septembrie – În acord cu politica sa de sprijinire a
tinerelor talente din România, BCR acord` o sponsorizare de 50.000 EUR lui Robert Mure[an, primul
pilot român care a participat la campionatul mondial
MotoGP în urma ob]inerii unor rezultate remarcabile,
la doar 17 ani.

Corporate Banking
Ianuarie – Pentru a satisface mai bine nevoile în permanent` evolu]ie ale clien]ilor s`i corporate, banca
îmbun`t`]e[te creditul de investi]ii pentru a permite
refinan]area unor proiecte de investi]ii finalizate total
sau par]ial. Produsul îmbun`t`]it acoper` de asemenea [i comisioanele pentru ramburs`ri anticipate, la
cererea clientului.
Februarie – BCR modific` creditul pentru investi]ii
financiare pentru a le permite clien]ilor corporate s`
refinan]eze cump`rarea de ac]iuni din fonduri proprii
sau din alte surse. În plus, banca spore[te suma
maxim` care se poate acorda prin acest tip de credit:
de la 75% la 85% în cazul ac]iunilor listate la burs`
[i de la 50% la 75% în cazul ac]iunilor nelistate. În
acela[i timp, banca refinan]eaz` pân` la 100% din
soldul creditelor în cazul achizi]ion`rii de ac]iuni din
surse atrase.
Martie - BCR lanseaz` depozitul la termen în EUR [i
USD, un nou produs de economisire pentru companii.
Depozitul este oferit pentru o perioad` de 1 sau 9 luni
[i este particularizat pentru a corespunde nevoilor
companiilor române[ti interesate s` plaseze fonduri
pentru astfel de perioade.
Iulie - Pentru stimula creditele pentru microîntreprinderi/IMM-uri [i pentru a r`spunde într-un mod
mai eficient cerin]elor de finan]are ale acestora, BCR
aprob` condi]iile generale de împrumut [i de acordare
a creditelor pentru creditele cu limit` de sum`. Suma
maxim` care poate fi împrumutat` este de 50.000
EUR sau echivalent, respectiv 20.000 EUR sau
echivalent pentru afaceri nou înfiin]ate, iar expunerea
total` a debitorului nu poate dep`[i aceast` sum`. În
aceste condi]ii, noi produse sunt disponibile începând
cu 1 august pentru microîntreprinderi/IMM-uri: microcreditul pentru finan]area activit`]ilor curente, microcreditul pentru finan]area cheltuielilor [i stocurilor
temporare [i micro-creditul pentru investi]ii.
August – Proiectul de Optimizare Corporate lansat
în 2005 ajunge în faza pilot. În 2006, în vederea
implement`rii sale, au fost întreprinse o serie de
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m`suri [i ac]iuni, precum unificarea responsabilit`]ilor
administratorilor clien]i cu privire la tranzac]iile
în lei sau valut` [i optimizarea procesului privind
tranzac]iile cu numerar, precum [i a procedurilor de
semnare a contractelor pentru conturile curente [i depozite. Politicile de pre] (canale electronice, încas`ri,
conturi curente) au fost de asemenea revizuite, procesele aferente opera]iunilor de încas`ri [i e-banking au fost complet centralizate [i automatizate, în
timp ce sistemele zonale de back office corporate [i
retail pentru opera]iuni au fost unificate structural [i
func]ional. M`surile au fost implementate la sucursala
jude]ean` Cluj [i în unit`]ile coordonate de aceasta,
precum [i la sucursalele Unirea [i Doamnei, faza pilot
demarând la 21 august [i desf`[urându-se pân` la 1
octombrie.
Septembrie – BCR lanseaz` Contul Ideal, conceput
special ca un produs de investi]ii pe termen scurt.
Contul poate fi deschis atât în lei, cât [i în valut`
(EUR [i USD), [i este menit s` îi ajute pe clien]ii IMM
s` ob]in` o rentabilitate superioar` pentru banii lor,
prin combinarea avantajoas` a beneficiilor unei rate
de dobând` mai ridicat` cu fl exibilitatea aliment`rilor
[i retragerilor multiple care sunt asociate conturilor
curente.
Banca îmbun`t`]e[te creditul ipotecar pentru companii prin cre[terea sumei maxime ce poate fi împrumutat` de la echivalentul a 20.000.000 EUR la echivalentul a 50.000.000 EUR.
Octombrie – Luând în considerare extinderea semnificativ` a afacerilor imobiliare, BCR îmbun`t`]e[te
creditul imobiliar, un produs destinat developerilor de
proiecte imobiliare. Astfel, companiile nou constituite
sau cele care au fost constituite cu mai pu]in de un
an în urm` [i care nu pot prezenta declara]ii financiare periodice din motive obiective, pot s` ob]in`
acum finan]are pe baza unui studiu de fezabilitate, iar
contribu]ia lor va fi reprezentat` de valoarea de pia]`
din raportul de evaluare.
Noiembrie – BCR lanseaz` BCR VISA Business
Electron, un card de debit conceput special pentru

segmentul IMM. În compara]ie cu alte carduri similare,
noul card prezint` multiple avantaje: nu exist` o sum`
minim` necesar` pentru deschiderea contului de card,
emiterea este gratuit` [i nu exist` comisioane de
administrare [i emitere în primul an. De asemenea,
posesorul de card nu este nevoit s` p`streze o sum`
minim` [i poate retrage zilnic maxim 5.000 lei, spre
deosebire de celelalte carduri de afaceri.
BCR achizi]ioneaz` un modul special pentru produsul
Direct Debit care permite clien]ilor s` ini]ieze aceste
ordine în mod electronic.
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Decembrie - În cadrul Galei Premiilor „Pia]a financiar`”, BCR prime[te titlul de ”Banca anului pentru
segmentul corporate” ca o recunoa[tere a ariei de
acoperire, a fl exibilit`]ii, diversit`]ii [i perseveren]ei
sale în finan]area economiei române[ti.
BCR lanseaz` facilitatea de credit pentru plata TVA,
un credit de tip revolving pentru proiectele imobiliare, care permite retrageri multiple. Împrumutul este
menit s` sus]in` acele companii interesate inclusiv de
finan]area TVA aferent` proiectelor imobiliare finan]ate
de BCR, conform estim`rilor.

Retail banking
Ianuarie - BCR lanseaz` cardul de credit co-branded
BCR-Ultra PRO Computers, oferind clien]ilor o limit`
de credit generoas` de 5.000 EUR [i o perioad` de
pre-aprobare foarte scurt`, de 3 ore. Emis sub sigla
VISA, cardul poate fi folosit atât în România, cât [i în
str`in`tate, [i poate fi achizi]ionat doar de la unit`]ile
Ultra Pro Computers.
Februarie – BCR introduce un nou împrumut imobiliar,
în valut`, cu o dobând` fix` pentru primul sau primii 2
ani, în func]ie de op]iunea beneficiarului.
Ca r`spuns la cerin]ele clien]ilor, BCR extinde limita
maxim` pentru creditele imobiliare [i ipotecare de la
20 la 25 de ani, reducând în acela[i timp dobânda
perceput` pentru aceste tipuri de produse.
Mereu preg`tit` s` ofere clien]ilor cele mai bune
produse pentru a satisface cât mai bine nevoile acestora, BCR ofer` un nou credit de consum în valut`
(EUR sau USD), cu o limit` maxim` de 10.000 EUR [i
o perioad` maxim` de rambursare de 10 ani.
Conform strategiei sale de a încuraja [i extinde canalele alternative de distribu]ie, BCR extinde serviciul de
solicitare on-line pentru emiterea cardului BCR Visa
Clasic International (EUR [i USD).
Martie – În parteneriat cu Euro<26 România, BCR lanseaz` BCR-EURO<26, primul card de debit co-branded,
emis sub sigla VISA [i EYCA (Asocia]ia European` a
Cardurilor pentru Tineret). Destinat studen]ilor cu vârsta sub 30 de ani, cardul poate fi folosit atât în România, cât [i în str`in`tate, [i este distribuit exclusiv
prin Asocia]ia româneasc` Euro<26. Acest prim card
co-branded de debit este, asemenea tuturor celorlalte produse BCR, fl exibil, u[or de ob]inut [i adaptat
nevoilor clien]ilor no[tri tineri. Retragerile de numerar
prin re]eaua de bancomate BCR nu se comisioneaz`,
la fel ca [i reînnoirile de card, emisiunile ulterioare
sau interog`rile de sold. Cardul ofer` reduceri importante la mai mult de 1.000 comercian]i români, la
muzee, cinematografe, agen]ii de turism, magazine
de îmbr`c`minte, libr`rii etc. precum [i \n aproximativ
300.000 de loca]ii din Europa. De asemenea, cardul
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are asociat` o asigurare medical` pentru c`l`torii în
str`in`tate, oferit` de BCR Asigur`ri de Via]` pe baza
cardului bancar pe perioada de valabilitate a cardului.
Aprilie – Canalizându-[i mereu eforturile spre dezvoltarea unor produse noi, inovatoare, pentru clien]ii s`i,
BCR lanseaz` MaxiPlus BCR, o solu]ie de creditare
unic` ce revolu]ioneaz` complet pia]a bancar` din
România. MaxiPlus BCR este un produs foarte fl exibil care combin` avantajele unei linii de credit cu cele
ale împrumutului pentru nevoi personale cu garan]ii
reale: acces permanent la bani pentru o perioad` mai
mare de timp [i o limit` de credit mai mare. MaxiPlus
se acord` pentru o perioad` de pân` la 20 de ani.
BCR lanseaz` BCR VISA Electron JUNIOR, primul
s`u card destinat exclusiv adolescen]ilor. Noul
produs este un card de debit în RON, emis sub sigla
VISA, care poate fi folosit atât în România, cât [i în
str`in`tate, vizând cei mai tineri clien]i ai BCR, cu o
vârst` cuprins` între 14 [i18 ani.
Mai – Pentru optimizarea canalelor sale de distribu]ie
[i consolidarea parteneriatelor durabile cu clien]ii s`i,
BCR lanseaz` împreun` cu Praktiker un card de credit
co-branded BCR MasterCard Praktiker cu o limit` de
credit de maxim 5.000 EUR. Cardul poate fi ob]inut
doar prin re]eaua Praktiker [i poate fi folosit atât în
România, cât [i în str`in`tate.
Iunie – Aten]ia sporit` acordat` satisfac]iei clientului
[i cre[terea semnificativ` a segmentului retail reprezint` dou` motive principale pentru care BCR are
ca obiectiv constant extinderea re]elei. În luna aceasta, BCR deschide cea de-a 70-a unitate în Bucure[ti,
agen]ia Pia]a Iancului, ajungând astfel la un num`r de
419 unit`]i deschise în întreaga ]ar`.
BCR este prima banc` din România care dep`[e[te
pragul de 2.000.000 de carduri active, dup` ce a fost
prima banc` româneasc` ce a eliberat carduri sub
logo-urile VISA [i MasterCard în iunie 1996. Dup` 10
ani de inovare, dezvoltare [i cre[tere sus]inut`, banca
poate oferi în prezent clien]ilor s`i 18 tipuri de carduri
de credit [i de debit, în lei sau în valut`.

August – BCR lanseaz` pachetul Divers Plus BCR
care cuprinde 3 componente obligatorii:
• Un credit pentru nevoi personale (Divers Extra sau
Divers Super BCR) de cel pu]in 3.000 lei (echivalent EUR/USD)
•	O poli]` de asigurare de via]`, eliberat` gratuit de
BCR Asigur`ri pe Via]`, cu o asigurare adi]ional`
pentru rate în caz de [omaj (primele fiind pl`tite
de client)
• Un card de debit BCR Maestro/BCR Visa Clasic
BCR Visa Electron/BCR Visa Electron/BCR Visa
Electron Euro<26
De asemenea, pachetul financiar include 2 componente op]ionale: facilitatea de descoperit de cont de
pân` la 6 salarii nete acordat` prin cardurile de debit
BCR Maestro/BCR Visa Clasic/BCR Visa Electron [i
serviciul de Mobile banking.
BCR face un nou pas în direc]ia stimul`rii economiilor,
oferind persoanelor fizice posibilitatea de a economisi
pe termen scurt în condi]ii avantajoase, prin dou` noi
produse de economisire pe care le pune la dispozi]ia
lor. Primul produs este un depozit la termen în lei cu
dobânzi fixe [i cu scaden]e de 1 [i 3 luni. Rata dobânzii, de 7,5%, este cea mai mare pe pia]` pentru depozite cu scaden]a de pân` la 3 luni. Cel de-al doilea
produs este un depozit la termen în lei sau în valut`,
cu o scaden]` de 36 de luni, dobânda fiind pl`tit` semestrial. Aceasta este cea mai mare scaden]` de pe
pia]a româneasc`.
Septembrie – BCR lanseaz` pachetul Mediplus BCR,
conceput special pentru liberi profesioni[ti din sectorul medical. Pachetul cuprinde 4 componente obligatorii: un credit de investi]ii, un credit pentru capital
circulant, o asigurare de malpraxis [i un card de debit.
Mai mult, clientul poate beneficia de trei componente
op]ionale, [i anume de o asigurare pentru cl`diri, o
asigurare pentru utilaje, echipamente [i dot`ri, ambele
furnizate de BCR Asigur`ri, precum [i de oportunitatea
de a instala POS-uri în cadrul cabinetelor medicale.
BCR lanseaz` pachetul Succes Asigurat BCR. Pachetul
include trei componente obligatorii [i anume un depozit
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la termen de 12 luni în lei (Succes BCR) sau în valut`
(Comod BCR), o asigurare de via]` [i un card de debit.
În plus, pachetul include dou` componente op]ionale:
plata facturilor prin ATM [i standing order.
BCR ofer` serviciul de cump`rare aur în dou` noi
loca]ii: Pite[ti [i Oradea. Astfel, num`rul loca]iilor
în care se furnizeaz` acest serviciu a ajuns la 8,
BCR fiind singura banc` din România care achizi]ioneaz` aur.
BCR lanseaz` pachetul financiar-bancar Turist BCR
care cuprinde: creditele Voiaj Extra BCR (în lei) sau
Voiaj Super BCR (EUR/USD), o asigurare de via]`
gratuit` eliberat` de BCR Asigur`ri de Via]`, o asigurare medical` pentru c`l`torii în str`in`tate (dac`
este necesar) [i un card de debit gratuit. Clientul
poate alege [i dou` componente op]ionale: cecuri de
c`l`torie sau o asigurare CASCO [i/sau Carte Verde
emise de BCR Asigur`ri.
Octombrie – La începutul anului universitar, BCR
deschide prima sa sucursal` într-un campus universitar, agen]ia Politehnica, atingând un num`r de
450 de unit`]i. Noua unitate corespunde a[tept`rilor
studen]ilor [i profesorilor privind prezen]a unei b`nci
în apropierea lor, furnizându-le o gam` larg` de servicii de calitate la standardele europene, dar la pre]uri
foarte avantajoase.
Noiembrie – BCR achizi]ioneaz` de la societatea
Omikrom un modul special pentru produsul Direct
Debit, care permite clien]ilor s` ini]ieze astfel de ordine electronic.
Decembrie – BCR lanseaz` o campanie intitulat`
“Putere Financiar` BCR – BCR Asset Management” în
parteneriat cu subsidiara acesteia, BCR Asset
Management. Campania const` într-un pachet financiar care include un depozit în lei pe 3 luni, precum [i
unit`]i de fond BCR Clasic, BCR Dinamic [i BCR
Expert. Rata superioar` a dobânzii pl`tit` în
compara]ie cu un depozit standard face ca acest pachet s` fie extrem de avantajos pentru clien]i.

Financiar
Linia func]ional` Financiar este responsabil` pentru
administrarea în cel mai eficient mod a portofoliului de
titluri de valoare al B`ncii atât pe pia]a intern`, cât [i
pe cea extern`.
Linia Financiar monitorizeaz` constant mediul financiar [i adopt` deciziile adecvate cu privire la structura
portofoliului, pentru optimizarea profitabilit`]ii sale,
stabile[te [i men]ine rela]ii de coresponden]` cu b`nci
interna]ionale de prestigiu. Aceste ac]iuni au scopul de
a asigura servicii de calitate superioar` pentru clien]ii
care efectueaz` tranzac]ii interna]ionale, precum [i de
a identifica cele mai noi tendin]e în domeniul bancar,
de a evalua impactul acestora [i de a adopta cele
mai adecvate m`suri pentru a înt`ri pozi]ia de lider a
b`ncii pe pia]a româneasc`, precum [i reputa]ia sa
interna]ional`.
De asemenea, prin linia Financiar, BCR formeaz` [i
se implic` în consor]ii cu b`nci de investi]ii de elit` cu
scopul de a le oferi clien]ilor s`i o gam` mai extins`
de servicii de investi]ii bancare [i de consultan]`. Linia
Financiar gestioneaz` credite sindicalizate [i finan]`ri
structurate, împreun` cu toate aspectele asociate, [i
ac]ioneaz` ca interfa]` a b`ncii în rela]iile cu BERD,
IFC, Uniunea European` [i alte institu]ii financiare
na]ionale sau interna]ionale, pentru implementarea
unor programe structurale, dintre care pot fi amintite
PHARE, SAPARD, ANOFM sau RICOP.
În 2006, BCR [i-a continuat politica de dezvoltare a
rela]iilor de corespondent cu b`nci str`ine, în conformitate cu procedurile de cunoa[tere a clientelei, de prevenire a sp`l`rii banilor sau combatere a finan]`rii terorismului, bazându-se pe experien]a sa, pe capacit`]ile tehnice, pe reprezentarea teritorial` [i rezultatele
financiare care o recomand` drept principalul partener
atât al b`ncilor interna]ionale, cât [i al clien]ilor din
România.
Activitatea privind b`ncile corespondente a urmat coordonatele bine determinate ale colabor`rii cu partenerii
tradi]ionali: parteneriate reciproc avantajoase, durabile
[i o atitudine deschis` fa]` de cooperarea cu institu]ii
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financiare de pe noi pie]e. Politica intern` a BCR,
evolu]ia favorabil` a mediului macroeconomic [i pia]a
financiar` româneasc` au avut un impact considerabil
asupra extinderii rela]iilor de corespondent, cre[terii interesului investitorilor, printre care [i b`nci specializate.
La 31 decembrie, BCR schimbase chei SWIFT cu 1.630
b`nci din întreaga lume [i avea rela]ii de corespondent
cu aproximativ 800 de b`nci. La aceea[i dat`, BCR
avea deschise 37 de conturi NOSTRO [i 53 de conturi
LORO. Gama extins` de produse [i servicii [i condi]iile
de afaceri oferite au determinat institu]ii financiare [i
b`nci din Germania, Austria, Marea Britanie, Spania,
Irlanda [i Ungaria s` aleag` BCR pentru dezvoltarea
unor noi rela]ii de corespondent.
În acelea[i coordonate de succes se înscriu [i parteneriatele semnate cu b`ncile corespondente pentru a
oferi cet`]enilor români care lucreaz` în str`in`tate
produse [i servicii specifice, BCR intensificându-[i eforturile în acest domeniu.
Profitând de reputa]ia solid` pe care o are atât pe
pia]a financiar` na]ional`, cât [i pe cea interna]ional`,
BCR a format consor]ii cu b`nci de top pentru a oferi
principalelor companii române[ti instrumente financiare adecvate precum creditele sindicalizate [i fonduri
structurate, având în acest mod o contribu]ie major` la
cre[terea economic`.
BCR gestioneaz` un portofoliu de trei credite sindicalizate, dintre care dou` în RON [i unul în valut`. Primele
dou` credite sindicalizate se ridic` la o valoare de 270
milioane lei, iar contribu]ia BCR, în calitate de banc`
co-finan]atoare, respectiv de aranjor mandatat, este de
70 milioane lei. Creditul în valut` este de 110 milioane
USD, contribu]ia BCR în calitate de aranjor fiind de 40
milioane USD.
În primul trimestru, prin direc]ia sa specializat`,
banca a realizat o nou` tranzac]ie de vânzare spot [i
cump`rare forward de titluri suverane române[ti, valoarea total` a finan]`rii fiind de 44,65 milioane EUR,
pentru o perioad` de un an.

Portofoliul de titluri de valoare al BCR este structurat
pe pie]ele intern` [i extern`. Portofoliul pe pia]a intern` de capital cuprinde ac]iuni emise de cele cinci
societ`]i de investi]ii financiare listate la Bursa de
Valori Bucure[ti, ac]iuni listate la categoria I [i categoria II a la BVB, structurate în func]ie de indexul BET,
ac]iunile CNE Transelectrica listate la categoria I la
BVB, obliga]iuni emise de municipalit`]ile din Alba
Iulia, Bac`u, Deva, Herculane, Timi[oara [i Hunedoara, obliga]iunile emise de BCR Leasing,
Raiffeisen Bank, Finansbank, ProCredit Bank [i
International Leasing, unit`]i de fond ale fondurilor
deschise BCR Clasic [i BCR Dinamic. Portofoliul pe
pia]a interna]ional` de capital cuprinde obliga]iuni
suverane [i obliga]iuni emise de CFR Marf` (f`r`
garan]ie de stat) ambele listate la Bursa de Valori din
Luxemburg.
De asemenea, 2006 reprezint` un pas important în
demersul privind consolidarea rela]iilor BCR atât cu
banca mam`, ERSTE Bank Viena, cât [i cu subsidiarele Grupului ERSTE Bank.
Prin linia Financiar, BCR r`mâne cel mai important
partener al BERD, IFC, al Uniunii Europene [i al altor
institu]ii na]ionale sau interna]ionale, banca fiind implicat` în 88 de proiecte de finan]are structural` precum
PHARE, SAPARD, ANOFM sau RICOP, în valoare de 5,4
milioane USD.
Prin Phare 2000 Coeziune Economic` [i Social`
– Linie de credit pentru IMM-uri, un parteneriat între
Comisia European` [i Guvernul României, BCR a
primit o sum` revolving de 11,38 milioane USD pentru
finan]area microîntreprinderilor [i a IMM-urilor din 25
de jude]e, grupate în 4 categorii.
În cadrul programului au fost identificate 279 de proiecte în valoare total` de 39,4 milioane EUR, dintre
care 22 de proiecte în valoare de 3,8 milioane EUR
doar în anul 2006.
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PHARE 2000
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Fondul MARR - Schema de Fina]are a IMM-urilor
este o subven]ie de tip revolving de 3,7 milioane EUR
pentru proiecte de investi]ii din jude]ele Gorj [i Hunedoara, menit` s` sus]in` dezvoltarea economic` [i
crearea de locuri de munc` în aceste zone.
În cadrul programului au fost identificate 89 de proiecte eligibile, care ajung la 12,24 milioane EUR. În
2006, Banca a identificat 9 proiecte în valoare de
0,65 milioane EUR.

FONDUL MARR
SCHEMA DE FINAN}ARE A IMM-URILOR
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Programul FIDA (Fondul Interna]ional pentru Dezvoltarea Agriculturii) este un acord de împrumut în
valoare de 16,4 milioane USD ini]iat în 1999 pentru
dezvoltarea rural` a Mun]ilor Apuseni. BCR particip`
în cadrul acestui Proiect - Componenta A, în calitate
de depozitar al contului special [i de administrator
al contului de credit revolving, pentru suma de 15,47
milioane USD.
În cadrul programului au fost identificate 1.198 proiecte eligibile, în valoare de 17,98 milioane USD,
dintre care 822 proiecte au fost aprobate, în valoare
total` de 13,36 milioane USD.
În 2006, Banca a identificat 58 de proiecte eligibile, în
valoare total` de 2,3 milioane USD.

În 2006, Banca a identificat 128 de proiecte în valoare de 26 milioane lei, dintre care 98 de proiecte în
valoare de 19,50 milioane RON au fost aprobate.
În perioada 2001-2006, BCR a identificat 4.972 proiecte în valoare total` de 575,7 milioane lei (echivalentul a 170,2 milioane EUR), dintre care 3.904 proiecte
însumând 403,3 milioane lei (echivalentul a 119.2
milioane EUR) au fost aprobate.

PROGRAMUL ANOFM
CREDITE CU DOBÅND~ AVANTAJOAS~ DIN BUGETUL ASIGUR~RILOR PENTRU {OMAJ
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Programul ANOFM – credite cu dobând` avantajoas`
din Bugetul Asigur`rilor pentru [omaj
În 2005, BCR a câ[tigat licita]ia organizat` de Agen]ia
Na]ional` pentru Ocuparea For]ei de Munc` (ANOFM),
fiind autorizat`, pentru cel de-al [aselea an consecutiv, s` acorde credite cu dobând` avantajoas` din
Bugetul Asigur`rilor pentru [omaj pentru finan]area
investi]iilor [i a capitalului circulant pentru industrie,
servicii, construc]ii, turism, transporturi [i agricultur`,
cu excep]ia comer]ului.
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BCR [i BERD au semnat în noiembrie 2005 cel de-al
doilea acord de creditare ipotecar` în valoare total` de
50 milioane EUR, pentru a sus]ine dezvoltarea împrumuturilor pe termen lung pentru cump`rarea, construirea, renovarea, repararea [i/sau re-ipotecarea caselor,
apartamentelor [i a terenului aferent. Acest proiect
vine în completarea primului acord de creditare ipotecar` în valoare de 50 milioane EUR, care a fost implementat de BCR în ianuarie 2003. În 2006, tran[a A a
creditului BERD, în valoare de 8 milioane EUR, a fost
tras` [i folosit` integral pentru acordarea creditelor
ipotecare. La 31 decembrie, folosind fondurile din creditele BERD, BCR a acordat mai mult de 6.100 credite
ipotecare în valoare total` de 57,97 milioane EUR.

FACILITATEA BERD DE FINAN}ARE a IMM-urilor
BCR [i BERD au semnat dou` contracte pentru
finan]area investi]iilor [i a capitalului circulant pentru
IMM-uri în valoare total` de 40 milioane EUR. Programul vizeaz` domenii precum industrie, comer],
servicii, turism [i agricultur`, iar în cadrul s`u BCR a
identificat [i finan]at peste 1.256 proiecte, acordând
credite în valoare de 62,03 milioane EUR. În cadrul
programului au fost create 2.568 locuri de munc`.

FACILITATEA BERD
FINAN}AREA IMM-URILOR

DEFALCARE PE SECTOARE

5,51% 3,51% 3,42%
6,47%

Pân` acum au fost folosite 7,25 milioane EUR pentru construirea/extinderea/reabilitarea re]elelor de
furnizare a apei, de gaz, canalizare, iluminat public,
pentru construc]ia/reabilitarea drumurilor, reabilitarea
cl`dirilor municipale, construirea de case.
În ceea ce prive[te programul SAPARD (Sprijin pentru
m`surile de preaderare privind dezvoltarea agricol` [i
rural`), BCR a aprobat în 2006 un num`r de 630 proiecte de investi]ii ale IMM-urilor în valoare de 283,08
milioane EUR, din fondurile nerambursabile de 1.072
milioane EUR primite de România în perioada 2000
- 2006.

36,11%

PROGRAMUL SAPARD
DEFALCARE PE SECTOARE

9,08%

12,53%
19,16%
35,90%
COMER}

INDUSTRIE

SERVICII

TRANSPORTURI
AGRICULTUR~

CONSTRUC}II

TURISM
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Facilitatea BERD de finan]are a municipalit`]ilor
mici [i mijlocii
Facilitatea BERD de finan]are a municipalit`]ilor mici
[i mijlocii, în valoare de 20 milioane EUR, este un
program de finan]are pe termen mediu [i lung a proiectelor de investi]ii ale acestora, ale asocia]iilor [i ale
societ`]ilor furnizoare de utilit`]i, care sunt de]inute [i
controlate de autorit`]ile locale.
Programul func]ioneaz` pe teritoriul întregii ]`ri, implicând atât unit`]ile teritoriale, cât [i Centrala B`ncii.
BCR a participat la licita]iile organizate de autorit`]ile
locale, încredin]ându-i-se finan]area a 14 proiecte în
valoare de 11,35 milioane EUR. Având în vedere c`
proiectele se afl ` în diverse stadii de implementare,
fondurile vor fi utilizate pe m`sura efectu`rii lucr`rilor.
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AGRICULTUR~

INDUSTRIE

TURISM

Octombrie – Fitch Ratings îmbun`t`]e[te ratingul
valutar pe termen lung al BCR, acesta devenind A- de
la BBB- (rating acordat în septembrie 2006). Anterior
ratingul a fost BB+. Toate celelalte ratinguri acordate
de Fitch Ratings r`mân neschimbate.
Moody’s Investors Service îmbun`t`]e[te ratingul BCR
pentru depozitele bancare în valut` pe termen lung de
la Ba2 la Baa3.
Noiembrie – BCR lanseaz` o emisiune de 2.000.000
obliga]iuni în lei, cu posibilitatea de a cre[te volumul
acesteia la 5.750.000. Obliga]iunile au o scaden]` de
3 ani, o dobând` fix` de 7,25%, pl`tibil` semestrial
[i o valoare nominal` de 100 lei. BCR este autorizat`

s` listeze [i s` tranzac]ioneze obliga]iunile la BVB [i
va folosi fondurile adunate pentru a finan]a activitatea
curent` a b`ncii. Pân` la 22 noiembrie, emisiunea
de obliga]iuni este supra-subscris` cu 121,4%, suma
final` ob]inut` fiind de 242,82 milioane lei.
BCR semneaz` contractul pentru un credit pe termen
lung de 50 milioane EUR acordat de Banca European`
pentru Investi]ii (BEI). BCR va folosi creditul pentru
finan]area proiectelor de investi]ii mici [i medii în domenii precum energie, protec]ia mediului, infrastruc-
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tur` (inclusiv s`n`tate, educa]ie, locuin]e sociale),
dezvoltarea economiei bazat` pe cunoa[tere, precum
[i industrie, servicii [i turism. De aceste fonduri beneficiaz` IMM-urile [i municipalit`]ile care îndeplinesc
criteriile de eligibilitate ale BEI.
Decembrie - Capital Intelligence îmbun`t`]e[te ratingul valutar pe termen lung al BCR de la BB- la BB+,
celelalte ratinguri r`mânând neschimbate.

Subsidiare
Ca Grup, BCR a evoluat continuu în timp, consecvent`
politicii sale de a func]iona ca un „supermarket” fi nanciar ce ofer` clien]ilor s`i o gam` complet` de
produse [i servicii financiare, concepute pentru a
corespunde celor mai diversificate cerin]e. Elementul
principal în stabilirea acestui obiectiv de c`tre BCR
este faptul c` un „supermarket” ofer` clien]ilor confort
[i eficien]`, din moment ce banii acestora nu sunt
transfera]i continuu de la o institu]ie la alta.
De asemenea, pentru institu]ie, o rela]ie complet` cu
clientul este mai profitabil` decât solu]ionarea unui
singur aspect al nevoilor sale financiare. Mai mult,
Grupul BCR î[i dezvolt` constant oferta pentru a integra schimb`rile mediului financiar [i a g`si solu]ia
perfect` pentru solicit`rile clien]ilor, conform principiului s`u de baz` - acela de a satisface nevoile clien]ilor

mult mai bine decât orice alt concurent, valorificând
spiritul s`u inovator [i pozi]ia de lider în cadrul sistemului bancar din România.
Rela]iile din cadrul grupului sunt coordonate de linia
func]ional` Financiar care gestioneaz` investi]iile b`ncii
în subsidiare [i alte participa]ii. Linia asigur` o cooperare eficient` în cadrul proiectelor comune, precum [i
dezvoltarea unei oferte integrate dublat` de extinderea
re]elei de unit`]i a subsidiarelor, în strâns` leg`tur` cu
structura re]elei de unit`]i a b`ncii.
La 31 decembrie 2006, Grupul BCR avea investi]ii
directe într-o serie de societ`]i considerate subsidiare, dintre care 6 sunt companii cu sediul în ]ar`, iar
dou` sunt b`nci cu sediul în str`in`tate. Considerând
participa]ia de 100% de]inut` de Financiara SA la
Bucharest Financial Plazza, Grupul include 9 subsidiare:
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100%

Anglo Romanian
Bank Ltd.

79,132%

BCR Leasing SA
(opera]iuni leasing)

0,275%

20,842%
60,898%

BCR
97,0956%

FINANCIARA SA
(servicii financiare)

39,44%
20%

100%

(finan]e)

100%

Bucharest
Financial Plazza
(centru de afaceri)

BCR Asset
Management SA
(asset management)

BCR Securities SA
(societate de brokeraj)

65,66%
0,68%

Structura Grupului BCR la 31 decembrie 2006
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0,68%

17,59%
68,43%

BCR Chi[in`u SA

BCR Asigur`ri SA

(asigur`ri - reasigur`ri)

BCR Asigur`ri
de via]` SA

(asigur`ri pe via]`)

0,68%
0,68%

Activitatea liniei func]ionale Financiar s-a materializat
în rezultatele excep]ionale ale subsidiarelor BCR, care
[i-au sporit cotele de pia]` [i au avut o contribu]ie
semnificativ` la îndeplinirea strategiei Grupului [i la
rezultatele financiare consolidate.
În 2006, activitatea profitabil` a BCR Asigur`ri [i
abordarea sa pro-activ` în vederea optimiz`rii activit`]ii de subscriere [i a identific`rii unor solu]ii complete pentru îndeplinirea cerin]elor clien]ilor confirm`
sloganul societ`]ii: „Aproape de tine”. Subsidiara de
asigur`ri, BCR Asigur`ri, [i-a transferat portofoliul de
asigur`ri de via]` c`tre societatea nou constituit`
BCR Asigur`ri de Via]` SA, concentrându-se exclusiv
asupra sectorului de asigur`ri generale. În ciuda acestui fapt [i a impactului negativ generat de înmul]irea
daunelor aferente poli]elor de asigurare pentru
r`spundere civil` auto, societatea a cunoscut o dezvoltare extraordinar` în 2006:
50.0%
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• Dac` la început portofoliul societ`]ii cuprindea 27
de produse pentru 12 categorii de asigurare general`, în prezent BCR Asigur`ri ofer` clien]ilor s`i
83 de produse.
• Societatea a continuat s`-[i extind` re]eaua de
unit`]i, ajungând la un num`r de 168 de unit`]i
opera]ionale.
• BCR Asigur`ri a primit ”Premiul Special pentru cea
mai semnificativ` cre[tere - asigur`ri generale” de
la Xprimm la Gala Premiilor Pie]ei de Asigur`ri.
BCR Leasing, lider pe pia]` intern` de leasing,
s`rb`tore[te 5 ani de succes, tendin]a sa de dezvoltare fiind sus]inut` de structurarea dinamic` a
vânz`rilor, diversificarea ofertei de finan]are, de optimizarea structurii interne [i de extinderea re]elei.
Elementul central al strategiei sale este concentrarea
asupra clientului, combinat` cu preocuparea de a oferi
instrumente moderne de finan]are care sunt accesibile tuturor clien]ilor români. Compania s-a adaptat
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în 2005, reconfirmând tendin]a constant` de
cre[tere a companiei, profesionalismul [i implicarea speciali[tilor s`i.
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• O cre[tere de 93,4% a primelor brute subscrise, în
timp ce sectorul asigur`rilor generale a cunoscut o
cre[tere de doar 29%.
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• Clasat` pe locul 4 în topul asigur`rilor generale
(dup` ocuparea locului 7 în anul precedent) cu
o cot` de pia]` de 9,24% comparativ cu 6,49%
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• În 2006, societatea a reu[it s`-[i sporeasc` volumul vânz`rilor cu 50% comparativ cu anul precedent.
• {i-a consolidat pozi]ia de lider cu o cot` de pia]`
de 9,13% pe pia]a de leasing financiar.
• BCR Leasing a fost desemnat` „Cea mai admirat`
companie de leasing” în cadrul Galei Premiilor
de Excelen]` în Leasing din 2006, organizat`
de Bucharest Business Week în cooperare cu
Asocia]ia Companiilor de Leasing din România [i
cu Asocia]ia Leasingului Financiar. Acest premiu
confirm` rezultatele excep]ionale ale societ`]ii în
primele patru luni ale anului.
• BCR Leasing este nominalizat` printre cele mai
bune companii specializate din Europa, ob]inând
locul 62 din 272 de companii din 25 de ]`ri
conform raportului pe 2005 al LEASEUROPE
preg`tit de c`tre Federa]ia European` a Asocia]iei
Societ`]ilor de Leasing. Pe categorii de produs,
BCR Leasing ocup` un loc excelent (31) pe pia]a
leasingului de ma[ini [i locul 39 la categoria de
leasing de vehicule generale, pe criteriul valorii
contractelor semnate.

ciare dup` volumul de tranzac]ionare la BVB, cu o
cot` de pia]` de 3,25%.
• Compania este lider incontestabil pe pia]a Ofertelor Publice Ini]iale pentru obliga]iuni municipale,
cu o cot` de pia]` impresionant` de 94,46%. Între
2001 [i 2006, BCR Securities s-a clasat pe primul
loc în ceea ce prive[te intermedierea emisiunilor
de obliga]iuni municipale, cu o cot` de pia]` impresionant` de 70,54%.
• În iunie, BCR marcheaz` o nou` premier` pe pia]a
româneasc` de capital, cu obliga]iunile Timi[oara,
cel mai mare împrumut obligatar ob]inut de o
administra]ie local`, în valoare de 150 milioane
lei. BCR [i BCR Securities au câ[tigat licita]ia
pentru intermedierea [i distribuirea obliga]iunilor
municipale emise de Prim`ria Timi[oara. Pe lâng`
faptul c` este cea mai mare, aceasta este [i
cea mai complex` finan]are ob]inut` de o municipalitate pe pia]a româneasc`, f`când din Grupul
BCR liderul incontestabil pe pia]a româneasc` de
obliga]iuni municipale, volumul emisiunii intermediate ridicându-se la aproximativ 85 milioane RON,
ceea ce reprezint` o cot` de pia]` de 70%.
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RON million

cu succes noilor reglement`ri ale B`ncii Na]ionale a
României, prin conceperea unor noi strategii, politici [i
norme, în special în domeniul managementului riscurilor
[i al auditului intern, punându-se accent pe îndeplinirea
cerin]elor clien]ilor la un nivel cât mai ridicat. Rezultatele din anul 2006 sunt cu atât mai impresionante,
având în vedere dinamica accentuat` a legisla]iei [i
reconfigurarea semnificativ` a competitorilor pe pia]`:
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15%

BCR Securities [i-a ob]inut veniturile în principal din
activit`]i de tranzac]ionare [i de analiz`-dezvoltare.
Cele mai semnificative aspecte ale activit`]ii pe 2006
sunt urm`toarele:
• La sfâr[itul anului 2006, societatea a fost clasat`
pe locul 9 în topul companiilor de investi]ii finan-
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• Dezvoltarea for]ei de vânz`ri [i modernizarea
dot`rilor tehnice.
• Stabilirea unei re]ele de agen]i delega]i în Cluj,
Vâlcea, Constan]a, Prahova, Dolj [i Bihor.
BCR Asset Management [i-a urmat strategia de maximizare a randamentelor celor trei fonduri deschise de
investi]ii administrate (BCR Dinamic, BCR Clasic [i
BCR Expert), înregistrând rezultate impresionante:
• O cre[tere de 56% a activelor administrate comparativ cu 2005, ajungând la 106,168 milioane
lei.
• Compania a ocupat locul 1 pe pia]a fondurilor
deschise de investi]ii în ceea prive[te activele administrate, cu o cot` de pia]` de 16,77%.
• BCR Asset Management a fost desemnat` cea
mai bun` companie de administrare a investi]iilor
de c`tre revista Pia]a Financiar`.
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BCR Asigur`ri de Via]` [i-a început activitatea
opera]ional` în ianuarie 2006. La sfâr[itul lunii august
compania a preluat portofoliul de asigur`ri de via]`
de la BCR Asigur`ri. Compania a raportat profit, ceea
ce reprezint` un rezultat excep]ional în situa]ia unei
societ`]i de asigur`ri de via]` afl at` în primul an de
activitate.
BCR Asigur`ri de Via]` [i-a dezvoltat rapid activit`]ile
prin lansarea unor produse de asigur`ri de via]`,
[i-a sporit for]a de vânzare [i [i-a extins re]eaua de
unit`]i ajungând la 33 de unit`]i la sfâr[itul anului. În
acela[i timp, s-a clasat pe locul 8 pe pia]a asigur`rilor
de via]` cu o cot` de pia]` de 4,4%. Compania [i-a
extins activitatea de baz` [i a înaintat c`tre Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
documenta]ia necesar` în vederea ob]inerii aprob`rii
de a administra fonduri de pensii private.
De asemenea, BCR Asigur`ri de Via]` a primit „Premiul Special pentru cea mai semnificativ` cre[tere Asigur`ri de via]`” decernat de Xprimm în cadrul Galei
Premiilor Pie]ei Asigur`rilor.

Opera]iuni
Ianuarie – BCR implementeaz` noua platform` IT
SIBCOR 2000 V2 în 171 de unit`]i care foloseau anterior platforma SIBCOR 99. La data implement`rii,
etapele de lansare, documenta]ie, preg`tire utilizatori
[i conversie a datelor sunt în curs de derulare, iar
sub-etapa de testare func]ional` este finalizat`.
BCR le ofer` clien]ilor servicii bancare electronice
precum Multicash sau e-BCR bazate pe o solu]ie a
companiei Omikron. În afar` de opera]iunile standard
încorporate în modulele Omikron, precum extrase de
cont curent, ordine de plat` în lei sau valut` trimise la
banc`, transferuri în lei sau valut`, [tiri financiar-bancare ale Direc]iei Trezorerie, banca [i-a extins aplica]iile
pentru a le oferi clien]ilor depozite la termen, efectuarea de opera]iuni în valut` sau pentru a cump`ra/
r`scump`ra certificate de depozit cu discount.
BCR achizi]ioneaz` un modul pentru sistemul Multicash, Smartoffice, o versiune îmbun`t`]it` a actualului e-BCR, oferindu-le astfel clien]ilor cel mai modern
[i complet produs de acest gen de pe pia]a din
România. Acest produs foarte accesibil pune la dispozi]ie o interfa]` interactiv` cu banca pentru realizarea de opera]iuni la distan]`, îndeplinind în acela[i
timp toate cerin]ele clien]ilor cu privire la siguran]`,
selectarea modului de acces/conectare pentru opera]iunile efectuate, configurarea drepturilor de utilizator privind conturile, extrasele de cont, modulele,
limite de sum` etc.
Consiliul de Supraveghere al BCR aprob` m`surile propuse pentru îndeplinirea obiectivelor referitoare la optimizarea portofoliului de propriet`]i, [i anume vânzarea
sau închirierea anumitor cl`diri de]inute de banc`. Principalul obiectiv al acestor ac]iuni este acela de a reduce
ponderea cl`dirilor [i terenurilor în capitalul propriu.
Martie – BCR îmbun`t`]e[te procedura privind
selec]ia de oferte, introducând no]iuni [i criterii specifice care s` asigure ob]inerea unor servicii competitive
din punctul de vedere al pre]ului [i al calit`]ii în domenii precum siguran]a sediilor, materiale, stocuri sau
designul unit`]ilor.
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Mai – BCR finalizeaz` implementarea platformei IT
SIBCOR 2000 v2 în întreaga re]ea de unit`]i. Noua
platform` IT este special conceput` pentru a spori
capacitatea b`ncii de a r`spunde mai bine [i mai rapid cerin]elor clien]ilor. Aceasta este o platform` bancar` IT, modern`, centralizat`, ce asigur` o gestiune
integrat`, automat`, rapid` [i eficient` a informa]iei
în cadrul b`ncii, toate acestea având ca rezultat un
proces decizional adecvat [i eficient cu rezultate pozitive pentru clien]i. SIBCOR 2000 V2 este cel mai important sistem de concep]ie proprie creat vreodat` în
România [i un succes enorm pentru BCR.
August – Dup` finalizarea implement`rii platformei
SIBCOR 2000 V2 în întreaga re]ea de unit`]i la sfâr[itul lunii mai, banca încheie cu succes implementarea acestui sistem la nivelul Centralei. Aceasta
reprezint` o etap` important` care are ca scop asigurarea unei activit`]i omogene. Începând cu acest
moment, vechea aplica]ie IT este complet înlocuit` [i
toate activit`]ile sunt efectuate în mod similar la nivelul Centralei [i al unit`]ilor.
Pentru a îmbun`t`]i managementul activit`]ii IT la
nivelul întregii b`ncii [i a optimiza activit`]ile opera]ionale din unit`]i, procesele IT sunt centralizate la
nivel regional. Regiunile sunt alc`tuite din cele 40 de
jude]e ale României, cele [ase sectoare ale municipiului Bucure[ti, la care se adaug` o regiune condus` de
cea mai mare unitate din Bucure[ti, sucursala Unirea.
Centralizarea const` în eliminarea posturilor IT din
unit`]i, revizuirea responsabilit`]ilor asociate sistemului [i departamentului IT, modificarea corespunz`toare
a organigramei pentru sucursale [i agen]ii, includerea
postul de operator sistem în categoria Administrator
re]ea [i sisteme de operare, reducerea num`rului de
posturi IT la nivelul unit`]ilor [i realocarea acestora în
zona retail [i de afaceri, respectiv subordonarea personalului din noul departament constituit managerilor
zonali din cadrul Direc]iei IT.
Noiembrie – Pentru a se alinia standardelor Grupului Erste Bank cu privire la procesul de bugetare, la
sprijinul acordat managementului [i liniilor de afaceri,
BCR introduce controllingul financiar pentru proiecte [i

ini]iative. În acest scop se înfiin]eaz` Direc]ia
Controlling ce are ca responsabilit`]i principale organizarea, coordonarea [i gestionarea bugetului, realizarea de previziuni, elaborarea de procese privind planul
de afaceri, calculul, analiza [i raportarea profitabilit`]ii
pe linii de afaceri, unit`]i, produse, segmente de
clien]i [i compararea acesteia cu bugetul [i previziunile, respectiv controllingul proiectelor [i ini]iativelor.
Direc]ia nou format` cuprinde departamentele de
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Controlling al costurilor [i proiectelor, Planificare [i
controlling al liniilor de afaceri, Sistemul de informa]ii
pentru management, respectiv Sisteme.
Decembrie – La cererea B`ncii Na]ionale a României,
BCR introduce noul plan de conturi, proces realizat rapid [i f`r` nicio implica]ie negativ` asupra
continuit`]ii [i eficien]ei activit`]ii b`ncii.

Managementul riscurilor
Martie - Respectarea legisla]iei interna]ionale, a reglement`rilor [i standardelor aplicabile sistemului
bancar reprezint` un mod esen]ial [i eficient de a
încuraja integritatea [i corectitudinea ca valori primordiale ale BCR. În acest sens, BCR implementeaz` o
nou` procedur` privind prevenirea sp`l`rii banilor [i
combaterea finan]`rii terorismului. Procedura este o
completare la legea privind prevenirea sp`l`rii banilor
[i introduce în acela[i timp o serie de m`suri care
au ca scop combaterea finan]`rii terorismului. În consecin]`:
• Managementul datelor [i al informa]iilor despre
clien]i privind prevenirea sp`l`rii banilor [i combaterea finan]`rii terorismului se desf`[oar` în
condi]ii de confiden]ialitate;
• Prevederea expres` privind responsabilitatea
b`ncii de a proceda la identificarea clientului
nu doar la ini]ierea unei afaceri sau când exist`
informa]ii despre o inten]ie de sp`lare a banilor
sau de finan]are a terorismului, dar [i atunci când
exist` suspiciuni în acest sens; [i
• Prevederea privind datoria b`ncii de a ob]ine
informa]ii pentru stabilirea identit`]ii reale a
unei persoane în numele sau în interesul c`reia
ac]ioneaz` reprezentan]ii.
Se creeaz` o nou` func]ie în cadrul BCR, cea de
analist de risc opera]ional [i conformitate, înlocuind
posturile curente de analist de risc opera]ional [i
ofi]er conformitate [i preluând sarcinile acestora.
Decizia este în conformitate cu Acordul Basel II care
stabile[te cadrul general privind managementul riscului opera]ional, împreun` cu o serie de cerin]e referitoare la identificarea, evaluarea, monitorizarea sau
notificarea acestuia. Astfel, prin unirea celor dou` posturi, managementul riscului opera]ional este asigurat
într-un mod unitar, mai eficient.
Iulie – În cadrul eforturilor permanente de a aborda
aspecte legate de monitorizarea bancar` [i de a
îmbun`t`]i practicile eficiente ale organiza]iilor care
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activeaz` în sectorul bancar, Comitetul Basel a emis
un standard cu privire la riscul [i func]ia de conformitate, ”Conformitatea [i func]ia de conformitate în
b`nci - 2005”.
Având în vedere cel de-al cincilea principiu al documentului, în baza c`ruia independen]a func]iei de
conformitate presupune existen]a unui statut formal în
cadrul b`ncii, Unitatea de conformitate, în colaborare
cu alte direc]ii ale b`ncii a elaborat Statutul func]iei
de conformitate. Acesta trateaz` urm`toarele aspecte:
• Rolul [i responsabilit`]ile func]iei de conformitate;
• M`suri pentru asigurarea independen]ei func]iei
de conformitate;
• Rela]ia cu alte func]ii de management al riscurilor
[i cu func]ia de audit intern;
• Definirea responsabilit`]ilor func]iei de conformitate;
• Dreptul de a ob]ine acces la informa]iile necesare
pentru desf`[urarea activit`]ii;
• Dreptul de a realiza investiga]ii cu privire la posibile înc`lc`ri ale politicii de conformitate [i de a
numi exper]i externi pentru solu]ionarea unor astfel de situa]ii;
• Dreptul de a se exprima liber [i de a raporta conducerii superiore a b`ncii.
Implementarea statutului pentru func]ia de conformitate permite extinderea responsabilit`]ii acesteia prin
gestionarea unor noi domenii precum conduita profesional`, confl ictul de interese, responsabilit`]i sociale
corporative, preluând în acela[i timp anumite activit`]i
de conformitate gestionate de alte entit`]i func]ionale
din Central`: managementul codului de conduit`,
fraudele interne sau externe, solu]ionarea peti]iilor [i
reclama]iilor.
BCR modific` procedura privind administrarea creditelor corporate care va fi aplicat` de unit`]ile în care
Proiectul de Optimizare Corporate este implementat.
Drept urmare, se modific` nivelul începând cu care
creditele corporate fac obiectul procesului de administrare. Pentru a respecta defini]ia dat` de prevede-

rile Basel II pentru creditele neperformante, serviciul
datoriei în func]ie de care un credit este considerat
neperformant, se modific` de la 60 la 90 de zile.
Septembrie – BCR introduce noi criterii privind includerea creditelor din bilan] în etapa de administrare. În
consecin]`, orice credit care corespunde urm`toarelor
criterii va fi inclus în procesul de administrare:
• Credite cu una sau mai multe rate sau dobânzi
aferente restante de mai mult de 90 de zile;
• Credite în bilan], acordate unor beneficiari care au
[i datorii în afara bilan]ului;
• Credite rescaden]ate sau reactivate;
• Credite acordate clien]ilor care într` în restructurare legal`;
• Credite neperformante identificate ca urmare a
aplic`rii criteriilor de catalog.
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Pentru a îmbun`t`]i procesul de monitorizare a debitorilor unici, BCR a realizat o serie de îmbun`t`]iri ale
aplica]iei SIBCOR pentru a include un proces
online de calculare a expunerii pe fiecare debitor unic.
Aplica]ia de monitorizare a creditelor va fi [i aceasta
îmbun`t`]it` cu noi cerin]e de afaceri [i va include
informa]ii legate de expunerea fa]` de un client/debitor
unic care be-neficiaz` doar de contracte de garan]ie,
fa]` de clien]ii retail, sau expunerile înregistrate la nivel
de Central` (ac]iuni, obliga]iuni, carduri etc.)
Octombrie – Pentru a-[i îmbun`t`]i eficien]a, BCR
transfer` activitatea de custodie privind titlurile
tranzac]ionate pe pia]a intern` de capital [i titlurile de
participare la fondurile deschise de investi]ii de]inute
de banc` de la Direc]ia Pie]e de capital [i managementul grupului c`tre Direc]ia General` de back office.

