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Profil 
 

Banca Comerciala Romana (BCR) a fost înfiinţată în 1990, 
preluând operaţiunile bancare comerciale ale Băncii Naţionale 
Române. În prezent, BCR este cel mai important grup 
financiar din România, incluzând societăţi de profil de pe piaţa 
leasingului, pensiilor private si a băncilor de locuinţe. BCR 
este cel mai valoros brand financiar din România, după nivelul 
de încredere al clienţilor şi după numărul celor pentru care 
BCR este principală instituţie cu care fac banking. 
 
BCR oferă o gamă completă de produse şi servicii financiare în majoritatea oraşelor din 
România cu peste 10.000 locuitori. BCR este banca nr. 1 pe piaţa cardurilor şi a tranzacţiilor 
bancare. Coordonează cea mai mare reţea naţională de ATM-uri (peste 2.000), propunând în 
acelaşi timp oferte complexe de servicii bancare electronice, inclusiv servicii de Internet 
banking, phone banking şi e-commerce. 
 
Din anul 2006, BCR este membră a grupului Erste, înfiinţat în 1819, care a fost prima bancă 
de economii din Austria. Începând cu 1997, grupul Erste s-a dezvoltat şi evoluat, ajungând 
unul dintre cei mai mari furnizori de servicii financiare din Europa Centrală şi de Est, cu peste 
46.000 de angajaţi deservind aproximativ 16,4 milioane de clienţi în cadrul a 2.900 de filiale 
din şapte ţări (Austria, Republica Cehă, Slovacia, România, Ungaria, Croaţia, Serbia). 

Poziţionarea strategică 
1. Abordare de afaceri: Oferim o gamă completă de soluţii şi servicii financiare pentru 

întreaga activitate financiară a clienţilor noştri în stilul „ghişeul unic”: economii, investiţii, 
împrumuturi, consultanţă şi consiliere, leasing.  

2. Abordare geografică: Ne axăm pe pieţele române şi moldovene (prin filiala deţinută în 
întregime, BCR Chişinău), în timp ce oferim clienţilor noştri activi în afară servicii şi 
consiliere financiară prin filialele Erste Group din Europa Centrală şi de Est.  

3. Abordare a clienţilor: BCR încurajează relaţiile de lungă durată cu clienţii din toate 
segmentele, oferind produce accesibile şi transparente, precum şi servicii de consultanţă 
personalizate. 
 

Produse şi servicii 
BCR, o bancă modernă, dar cu tradiţie îndelungată, oferă servicii pentru următoarele grupuri 
de clienţi: 

 

 
 

 

 

 
Servicii bancare pentru clienţi în România 

 
Persoane fizice: Oferim sprijin 
tuturor clienţilor noştri pentru ca 
aceştia să-şi îndeplinească visele, 
asigurându-şi situaţia financiară 
atât în prezent, precum şi în viitor. 
Oferim o gamă completă de 
produse şi servicii, de la finanţarea 
locuinţelor (ipoteci), împrumuturi 
clienţi, conturi personale (inclusiv 
pachete speciale pentru 
antreprenori, studenţi, ONG-uri şi 
fundaţii), carduri de plată şi de 
credit, servicii bancare directe 
(verificarea contului pe Internet, 
prin telefon/GSM), produse de 
investiţii şi economii, consultanţă şi 
vânzare de produse de trezorerie şi 
de pe piaţa financiară pentru clienţii 
persoane fizice. 

 

IMM-uri şi societăţi mari: 
Fiind lideri în numerase 
domenii bancare, jucăm un 
rol important în segmentul 
clienţilor persoane juridice, 
oferind produse 
personalizate, programe şi 
consultanţă speciale pentru 
micro-antreprenori, IMM-uri, 
dar şi pentru marile societăţi 
comerciale. 

 

 

Primării, sectorul public şi 
sectorul non-profit: 
Datorită relaţiilor strânse şi 
îndelungate cu 
municipalităţile locale, 
precum şi cu sectorul public 
şi non-profit, ne-am 
dezvoltat, astfel încât să 
putem deveni prima alegere, 
fiind capabili să oferim soluţii 
financiare personalizate 
(inclusiv finanţare specială 
pentru proiectele de 
infrastructură naţională, 
regională şi municipală). 
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Prezenţa BCR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BCR pe scurt 
 
 7.054 angajaţi 

 509 filiale  

 21 centre de afaceri şi 18 birouri mobile 

 
Poziţia de afaceri BCR 

 Nr. 1 pe piaţa de fonduri UE cu peste 1,2 miliarde 

Euro în co-finanţări acordate pentru proiecte 

finanţate de UE. 

 BCR asigură operaţiuni bancare universale (retail, 

corporate&investment banking, trezorerie şi pieţe 

de capital) şi servicii pentru societăţile de profil de 

pe piaţa leasingului, gestionării activelor, pensiilor 

private, a băncilor de locuinţe şi a operaţiunilor e-

banking mobil. 

 BCR este banca Nr. 1 în România după valoarea 

activelor (61,624,6 milioane lei), banca Nr. 1 după 

numărul de clienţi şi banca Nr. 1 pe segmentele de 

economisire şi creditare. 

 BCR este cel mai valoros brand financiar din 

România, după gradul de încredere al clienţilor şi 

după numărul celor pentru care BCR este 

principalul partener pentru banking. 

 
Structură acționariat 

 
Consiliul de administraţie 

 Tomas Spurny, Președinte Executiv 

 Adriana Jankovicova, Vicepreşedinte Financiar 

 Dana Demetrian, Vicepreşedinte Retail&Private 
Banking 

 Sergiu Manea, Vicepreşedinte Corporate&Markets  

 Jonathan Locke, Vicepreşedinte Risc 

 Paul Ursaciuc, Vicepreşedinte Operaţiuni 

 Bernd Mittermair, Vicepreşedinte Remediere, 
Restructurare și Recuperare 
 

Ratings 
  

 
Termen 
lung 

Termen 
scurt 

Perspectivă 

Fitch BBB+ F2 Negativă 

Moody's Ba3 NP 
Ratinguri în 
proces de 
revizuire 

    

Filiale consolidate:  

 

 

 
 

 509 filiale  

 21 centre de afaceri  

 18 birouri mobile 
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Rezultate financiare 2014 

   Rezultatele financiare ale BCR pentru anul 2014: profit operaţional de 1,9 

miliarde lei contrabalansat de 4,4 miliarde lei provizioane de risc, induse de 

reducerea accelerată a creditelor neperformante cu 24% 

 În anul 2014, BCR a adăugat credite noi în bilanţ în valoare de 7,4 miliarde lei, 
banca investind suplimentar 4,6 miliarde lei în titluri de stat 

 linia de afaceri retail a determinat triplarea volumului de credite ipotecare noi şi 
o creştere cu 61% a creditelor de nevoi personale faţă de anul anterior. 

 Cheltuielile au scăzut cu 9,4% faţă de anul 2013, ca urmare a sinergiilor de 
costuri, accentului pus pe productivitate şi atenţiei dedicată obiectivelor de 
reducere a cheltuielilor. BCR a obţinut o reducere cumulată a costurilor de 21% 
faţă de baza de comparaţie din 2011, anul de dinaintea demarării programului 
de redresare. 

 Capitalizarea solidă a băncii poate absorbi cu uşurinţă restructurarea bilanţului, 
menţinându-se totodată robustă pentru a susţine creşterea sustenabilă a întregii 
afaceri. Rata de solvabilitate a BCR era de 18.9% în Dec 2014 (bancă), în timp 
ce capitalul nivel 1 + 2 (grup) cumula 6.0 miliarde lei. 

Europa Centrală şi de Est o perspectivă macroeconomică 
După înregistrarea unei creşteri de 2,7% anul trecut, se estimează că economiile 
CEE vor avansa cu cel puţin 2,5% în 2015. „Datorită surprizelor pozitive din cifrele 
PIB recent comunicate pentru 4Q14, se observă un potenţial de creştere a 
previziunilor noastre în mai multe ţări. Estimăm o creştere de cel puţin 3,1% în 
Polonia, de 2,5% în Republica Cehă şi de 2,2% în România. În toate aceste ţări, 
considerăm că există posibilitatea unor rate de creştere şi mai mari, în funcţie de 
anumiţi factori”, explică Zoltán Árokszállási, Analist şef al CEE Macro/Fixed Income 
Research din cadrul Grupului Erste. În Croaţia, unde problemele fiscale precum şi 
cele legate de concurenţă împiedică creşterea de câţiva ani, cifrele PIB 4Q14 pozitive 
comunicate arată că e posibil ca anul acesta economia să nu mai înregistreze scăderi 
(previziunea actuală este de -0,5%, cu potenţial de îmbunătăţire). În Ungaria, după 
creşterea uimitoare de 3,6% din 2014, este estimată o scădere. „Au existat temeri 
potrivit cărora criza Rusia – Ucraina ar putea pune în pericol cererea externă, însă 
aceste păreri au fost contracarate oarecum prin volumul ridicat al exporturilor în alte 
ţări cu care regiunea CEE are legături puternice. Important este că cererea internă a 
devenit un factor major de creştere şi a contribuit la expansiunea economică”, a 
concluzionat Árokszállási. Creşterea din CEE ar trebui să depăşească creşterea 
medie din Zona Euro cu cel puţin 1,5% în 2015. 

 

Perspectiva pentru BCR 

“BCR şi-a redus cu un sfert volumul total de credite neperformante, conform 
angajamentului de a accelera soluţionarea portofoliului istoric de credite cu probleme. 
Ne asumăm complet impactul asupra profitabilităţii pe termen scurt, considerând că 
reducerea creditelor neperformante este vitală pentru restabilirea creşterii creditării şi 
a performanţei financiare. BCR beneficiază de o capitalizare robustă, care permite 
băncii să absoarbă cu uşurinţă restructurarea bilanţului şi să susţină mai departe o 
creştere sustenabilă pe toate liniile de afaceri”, a spus Adriana Jankovicova, 
Vicepreşedinte Financiar al BCR. 

Știați că….. 
…BCR Pensii a strâns peste 100.000 de participanţi în fondul de pensii facultative? 
Fondul de pensii private facultative BCR Plus, cu active în gestiune de 181,5 
milioane de lei, a depăşit pragul de 100.000 de participanţi la finalul lunii februarie, 
raportând o creştere de 15% a numărului de clienţi în ultimele 12 luni, printre cele 
mai ridicate din industrie. 
…BCR BpL şi-a sporit anul trecut depozitele atrase cu 27%, la 2,5 miliarde lei, şi 
creditele cu 33%? 
BCR Banca pentru Locuinţe (BCR BpL) a înregistrat anul trecut o creştere a 
depozitelor atrase în cadrul contractelor de economisire-creditare cu 27%, 
ajungând la peste 2,5 miliarde lei, în timp ce portofoliul de credite a avut un avans 
de 33%, la circa 152 milioane de lei. 
…România va putea adera la zona euro, cel mai probabil, după 2020. Adoptarea 
euro va avea loc cel mai devreme după 2020, întrucât termenul asumat politic, 
2019, a fost unul formal, fără ca autorităţile să aibă o agendă şi o strategie bine 
definită, în condiţiile în care în 2016 România ar trebui să intre deja în Mecanismul 
ratelor de schimb, consideră economiştii. 
 

 
Știri și rapoarte 
 

17.12.2014 - Evoluţia sub aşteptări a 
inflaţiei creşte probabilitatea unei noi 

scăderi a dobânzii de politică monetară 
Evoluţia sub aşteptări a inflaţiei creşte 
probabilitatea unei noi scăderi a dobânzii de 
politică monetară a BNR, din ianuarie, 
deoarece rata anuală a inflaţiei va scădea la 
1,1%-1,2% la sfârşitul lui 2014, sub ţinta 
băncii centrale. 
 
02.12.2014 – BCR elimină comisioanele 
OUR garantat pentru plăţile în valută 
către bănci partenere ale Grupului Erste 

BCR a eliminat, de la 1 decembrie a.c., 
comisionul OUR garantat care se aplică 
pentru operaţiunile de plăţi indiferent de 
valută, iniţiate către beneficiari ce deţin 
conturi în bănci partenere ale 
Grupului Erste Bank. Eliminarea 

comisionului OUR garantat se aplică pentru 
operaţiunile de plăţi iniţiate către beneficiari 
ce deţin conturi în urmatoarele bănci: 
Bosnia şi Herzegovina - Sparkasse Bank 
BiH, Macedonia - Sparkasse Makedonija, 
Slovenia -Banka Sparkasse  
 
12.11.2014 - BCR - fonduri suplimentare 
în cadrul programului Prima Casă în 
valoare de 138 milioane lei 

BCR a obţinut un plafon suplimentar în 
cadrul programului Prima Casă în valoare 
de 138 milioane lei. Sumele pot fi folosite la 
achiziţia oricarui tip de locuinţă prin 
programul Prima Casă.  BCR estimează că 
va acorda peste 1.500 de noi credite Prima 
Casă.  
 
23.10.2014 - Azomureş a semnat un 
acord de finanţare în valoare de 75 
milioane Euro pentru modernizarea celor 
două fabrici de amoniac. Facilitatea de 

credit sindicalizat pe termen lung, 
intermediată de BCR in calitate de 
Coordonator cu BCR si UniCredit Tiriac 
Bank SA in calitate de Aranjori Mandatati, 
va permite producătorului român de 
îngrăşăminte pentru agricultură Azomureş 
SA Tîrgu Mureş să implementeze unul 
dintre cele mai importante proiecte de 
investiţii din planul de modernizare a 
instalaţiilor de pe platforma de producţie. 
Contractul, în valoare de 75 de milioane de 
Euro, se va derula pe o perioadă de 10 ani 
şi a fost semnat în data de 22 octombrie 
2014. 
 
07.10.2014 - BCR vinde ducaţi de aur şi 
monede KRUGERRAND 

BCR vinde noi monede de aur din categoria 
„aur de investiţii”. Este vorba despre 
monede KRUGERRAND (Africa de Sud) şi 
DUCAT (Austria). 
 

 

 
Banca Comercială Română, www.bcr.ro 

Departamentul de Comunicare Externă: comunicare@bcr.ro 

http://www.bcr.ro/
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