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Scurt Istoric & Actionariat

• Bancpost a fost infiintata în 1991, ca banca 

universala, comerciala si de economii, cu capital 

de stat, devenind în noiembrie 2002 prima banca 

privatizata integral din sistemul bancar românesc. 

• Astazi, Bancpost este una dintre cele mai 

importante banci din România, oferind o gama 

extinsa de produse si servicii clientilor corporativi, 

de retail si persoanelor fizice cu statut financiar 

ridicat din România. 

• Bancpost are peste 3.400 de angajati si este 

prezentă in toate orasele cu potential economic 

prin cele peste 285 unitati si 15 centre de afaceri.

• Actionarul majoritar al Bancpost este grupul 

Eurobank EFG (Grecia), membru al EFG Group -

Geneva, Elvetia.

Structura actionariat Bancpost

Eurobank EFG 93.29%

Alti actionari 6.71%



Corporate banking

Desk-uri specializate pentru a utiliza expertiza 

grupului si prezenta sa geografica:

� Imobiliare si Finantarea Proiectelor

� Companii Mari Locale si Finantari Structurate 

� Companii Mari Internationale si IT

Companii Mari

Un nou concept–CENTRELE DE AFACERI

� O retea speciala de Centre de Afaceri pozitionate

in orase cu potential ridicat de dezvoltare

economica, echipate cu oameni specializati

(Manageri de Relatie) pentru a deservi

companiile mijlocii

� Rolul Centrelor de Afaceri este de a aduce

flexibilitate, promptitudine si eficienta in

solutionarea nevoilor dumneavoastra de finantare

� Dumneavoastra veti beneficia de o comunicare

directa cu Manager-ul dumneavoastra de Relatie,

pregatit sa va ofere consultanta in gasirea celor

mai bune solutii adaptate proiectelor

dumneavoastra

Companii Mijlocii

15 Centre de afaceri + 10 birouri-satelit, ofera 

produse moderne si eficiente, instrumente de 

finantare si consultanta profesionista

Profesionisti de o calitate inalta, ofera solutii si 

servicii specializate si personalizate pentru 

companiile mari





7 Mituri despre fondurile europene si banci

1. Fondurile UE sunt cea mai potrivita sursa de finantare

2. Fondurile UE sunt gratis

3. Cel mai important este sa ai informatii si un consultant priceput. 

Restul merge ca pe roate.

4. De la banca ai in principal nevoie de co-finantarea proiectului.

5. Daca ai aprobarea proiectului de la Minister, banca nu are de ce sa 

nu aprobe o finantare.

6. Scrisoarea de garantie pentru avans este separata de creditul de 

co-finantare

7. Riscul unui proiect cu finantare europeana este mai mic decat un 

proiect ‘obisnuit’



Ce determina bancabilitatea unei investitii

cu fonduri europene?

1. Implicarea firmei

2. Capacitatea financiara, tehnica si de management a companiei (vs 

complexitatea investitiei)

3. Conditiile de piata (cererea, concurenta, preturi etc)

4. Fezabilitatea proiectului de a produce suficient numerar pentru a 

auto-sustine activitatea si a rambursa creditul (cu sau fara grant)

5. Calitatea garantiilor

6. Caracterul investitorului



Abordarea Bancpost

• Programul EUROAcces (pachet de produse si servicii pentru 

accesarea fondurilor si implementarea proiectelor europene) –

one-stop-shop:

- Informatii (direct sau printr-un serviciu on-line inovativ unic pe piata)

- Acces la consultanta specializata (recomandare consultanti)

- Produse si servicii bancare dedicate

• Corelarea finantarii bancare cu particularitatile proiectului european

• Flexibilitate in finantare proiect (printr-o combinatie de credit punte, 

credit investitii, sau credit de investitii cu optiune revolving)

• Consultanta primara gratuita inhouse printr-o echipa dedicata cu 

experienta vasta in consultanta fonduri europene



Cum sprijina Bancpost accesarea fondurilor?
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• Pentru faza de pregătire a proiectului

– Informaţii şi consiliere

– Evaluarea preliminară a proiectului şi pre-aprobarea finanţării bancare 

“de completare”

– Scrisori de confort pentru probarea co-finantarii

– Acces la consultanta in scrierea proiectului

• Pentru faza de implementare

– Deschiderea şi managementul contului proiectului

– Scrisori garanţie pentru avans

– Credite de investiţii flexibile pentru co-finanţare, pre-finanţare sau 

finanţarea cheltuielilor ne-eligibile

– Credite punte pentru pre-finanţare

– Operatiuni de hedging valutar

– Acces la consultanta in implementarea proiectului

• Pentru faza de operare

– Linii de credit pentru operarea ulterioară a investiţiilor

IMPLICARE IN TOATE ETAPELE!



Produse de co-finantare/prefinantare
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Caracteristica Credit de investitii Linie de credit

Destinatie a) co-finantarea costurilor eligibile

b) finantarea costurilor ne-eligibile

c) pre-finantarea proiectului

variante: a+b+c sau a/b/c

Finantarea

a) TVA (legat de investitie)

b) Capital circulant (pentru

operarea investitiei)

Moneda RON/EUR RON/EUR

Maturitate In functie de particularitatile proiectului,

dar in general nu mai mult de 10 ani

1 an, cu posibilitate de prelungire

Valoare maxima In functie de cash flow-ul proiectului Functie de proiect si companie

Garantii Active in proprietatea companiei

Fonduri de garantare

Cesiune de creante

Alte garantii in functie de particularitatile

proiectului

Similare ca pentru creditul de

investitii

Gratie In principiu, pe perioada de executie a

proiectului; in functie de particularitati

perioada de gratie poate fi mai mare sau

mai mica

Pentru capital circulant

rambursarea poate fi facuta
oricand pana la maturitate

Pentru TVA – gratie in functie de

particularitati

Aport propriu

solicitat companiei

Procent din total investitie, in functie de

particularitati. Flexibilitate din partea

bancii.

Nu



Exemplu indicativ finantare proiect UE

Costuri proiect (investitie) 3200

Costuri ne-eligibile (ex. TVA) 200

Costuri eligibile 3000

Grant (UE + RO) 1500

Cofinantare 1500
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Avans: 50% din grant = 750

Pentru investitie

Facilitate non-cash 

(SGB avans)

825.000 €

Facilitate cash 

(finantare proiect)

1.725.000 €

Total facilitate (cash + 

non cash):

2.550.000 €

La finalul investitiei 

compania va avea de 

rambursat pe TM

1.700.000 €

Suplimentar investitiei

Capital circulant

pt operare

200.000 €

Swap dobanda 

credit valuta

Reducere 

cost credit

Hedging valutar Fixarea 

cursului de 

schimb

Avantaje

�Gratie pe perioada 

executiei

�Rambursare credit din 

grant

�Garantie 

FGCR/FNGCIMM

� Contributie companie 

flexibila

1 2 3

Item                                         Luna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total

In (incasari grant) 750 300 425 25 1500

Out (plati legate de investitie) 100 400 200 200 400 100 200 450 350 800 3200

Cash flow net (proiect) -100 350 -200 -200 -400 200 0 -200 -450 -350 425 -800 0 0 25 -1700

Cash flow net cumulat (proiect) -100 250 50 -150 -550 -350 -350 -550 -1000 -1350 -925 -1725 -1725 -1725 -1700



FAZA 1 INFORMARE SI CONSILIERE

Definire idee de proiect

Verificare eligibilitate (program + banca)

•Decizia de a face un proiect

•Contract de consultanta

FAZA 2 REALIZARE PROIECT
EVALUARE FINANTARE 

BANCARA “DE COMPLETARE”

Draft proiect si situatii 

financiare

Evaluare de principiu a posibilitatilor 

de finantare la nivel centru de afaceri

Depunere proiect grant

FAZA 3 APROBARE PROIECT
CONTRACTARE FINANTARE 

BANCARA “DE COMPLETARE”

Confirmare conformitate

Confirmare eligibilitate

Semnare contract grant

FAZA 4 IMPLEMENTARE PROIECT TRAGERI DIN CREDIT

FAZA 5 FINALIZARE PROIECT RAMBURSARI CREDIT

• Contract de credit si 

garantie

• Garantare 

FGCR/FNGCIMM

Proiect final

Buget/cashflow/surse

Situatii financiare + alte doc

Analiza credit Aprobare credit
• Scrisoare confort

Notificare aprobare proiect

Semnare contract credit

• Garantie avans



Credite pentru IMM-uri din surse BEI  

Destinatie:
Finantarea investitiilor pentru IMM-uri

Finantarea capitalului de lucru pentru IMM-uri cu o maturitate de minim 2 ani

Beneficiari finali eligibili
(noi sau existenti):

Companii cu mai putin de 250 angajati ‘echivalent norma intreaga’, fara restrictie la cifra 

de afaceri. Numarul de angajati se ia din ultimul bilant sau din ultima declaratie de somaj.

De la caz la caz se pot accepta si companiile care individual au sub 250 angajati, dar fac 

parte dintr-un grup care in mod agregat are peste 250 angajati. In cazul grupurilor 

verificarea eligibilitatii este un proces mai elaborat.

Domenii economice: Orice sector economic cu exceptia real estate, jocuri de noroc, tutun, tranzactii

financiare, arme

Costuri eligibile: Tangibile (echipamente, constructii si altele similare)

Intangibile (design, cercetare-dezvoltare etc)

Teren (doar daca este esential pentru proiect)

Costuri ne-eligibile Teren agricol, TVA

Durata maxima de 
executie a proiectului

Maxim 3 ani (Se refera la perioada in care se executa investitia, de cand incepe lucrarile 

pana cand investitia este operationala)

Valoarea proiectului Maxim 25 mio EUR (poate fi mai mare decat valoarea creditului bancar)

Valoare credit BEI: Minim: 200.000 EUR (facilitati noi), 100.000 (prelungiri facilitati existente)

Maxim:12.500.000 EUR 

Maturitate credit: Min - 2 ani indiferent de destinatia creditului (investitii sau RVCL). In cazul RVCL-urilor 

contractul tb sa fie pe min 2 ani, dar tragerile individuale pot avea mai putin de 2 ani.

Max – in functie de investitie (dar de regula in plaja 5-7 ani)

Refinantare clienti 
actuali

Da, cu conditia ca investitiile/companiile sa fie eligibile + contractul de credit sa fie fost 

incheiat dupa 01 martie 2009



Credite pentru IMM-uri din surse BEI  

Garantii acceptate: Fonduri de garantare
FNGCIMM (IMM-uri in general, garantii < 2.5 mio EUR) – maxim 80%, comisioane mai 

mici pentru proiecte UE

FGCR (proiecte agricultura si industria alimentara) – maxim 80%

Eximbank (garantii > 500.000 EUR) – maxim 80%

Diferenta de garantii: ipoteci, cash-colateral, cesiuni de creanta etc.

Dobanda variabila sau 
fixa:

Preferabil variabila, dar de la caz la caz, se poate si dobanda fixa.

Moneda: Preferabil EUR, dar se poate si RON/USD, de la caz la caz

Costuri: Cu 50 bps mai mici decat cele obisnuite in Bancpost pentru clienti si proiecte similare

Servicii complementare 
creditarii:

Potentialul relatiei conteaza mai mult decat o finantare punctuala.

Alte servicii in cadrul pachetului: Cash management, FX, operatiuni, depozite, produse

de trezorerie, Internet Banking, Trezolink



Lectii invatate/recomandari

• Trebuie initiata cat mai timpuriu o discutie cu banca pentru 

explorarea posibilitatilor de finantare

• Verificati existenta garantiilor pentru un eventual credit bancar si 

restrictiile impuse de procedurile UE

• Dificila nu este castigarea finantarii ci implementarea proiectului.

• Solicitantul trebuie sa aiba o persoana dedicata proiectului pentru 

care se solicita finantarea

• Procedurile de cerere de finantare, achizitii, plata trebuie respectate 

cu strictete



Contact

Florian Filat, 

Director Programe ale Municipalitatilor, Entitatilor de Stat si Uniunii 
Europene

florian.filat@bancpost.ro

Tel: +4021365 6227 ; 0724211863


