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9:30-

10:00  

Cuvânt introductiv de bun venit -  Flavius Lese, președinte Asociația de Microfinatare   

Prezentarea participanților, a  invitaților și a programului Workshop-ului EaSI 

-  moderator eveniment: Maria Doiciu , Eurom/ Frankfurt School, expert EaSI NK II 

10:00 – 

10:30  

Lectii invatate din implementarea instrumentelor  financiare ale Programului  EaSI in 

Romania; stadiu de 

Implementare,  învățămintele deprinse si impactul/rezultatele estimate;  Noile  facilități  

financiare de microfinanțare pentru  perioada 2021-2027/ Invest EU - Cristina Dumitrescu, 

Manager de investiții, Fondul European de Investiții  

10:30-

11:00  

Lectii invatate  din implementarea instrumentelor financiare   ale CoopEast and Helenos 

in Romania, stadiu de 

Implementare,  învățămintele deprinse si impactul/rezultatele estimate;  Recomandari 

pentru potentiali  beneficiari in Romania-  Bruno Dunkel - Helenos/ Coopest  

11:00- 

11:30  

Intrebari si Raspunsuri - moderator  Maria Doiciu 
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9:30-

10:00 

EEST 

Welcome speech - Flavius Lese, President of the Microfinance and MFC Association  

Presentation of participants, guests and the program of the EaSI Workshop  - event 

moderator: Maria Doiciu, Eurom / Frankfurt School, EaSI NK II expert 

10:00–

10:30 

EEST 

Lessons learned from the implementation of the financial instruments of the EaSI Program in 

Romania; stage of 

Implementation, lessons learned and impact / estimated results; New microfinance financial 

facilities for the period 2021-2027 / Invest EU -  Cristina Dumitrescu, Investment Manager, 

European Investment Fund 

10:30-

11:00 

EEST 

Lessons learned from the implementation of the financial instruments of CoopEast and 

Helenos in Romania, stage of 

Implementation, lessons learned and impact / estimated results;  Recommendations for 

potential beneficiaries in Romania:  Helenos /CoopEst – Bruno Dunkel  

11:00- 

11:30 

EEST 

Questions and Answers - moderator Maria Doiciu 

MFC - tbc EaSI experts 



Gest Speakers: Cristina DUMITRESCU 

Cristina has been active in the financial sector 
for more than 25 years, gathering a wide 
experience of the Central and Eastern Europe 
financial markets by working with both 
financial services providers but also final 
beneficiaries. After graduating the MBA 
program at Manchester Business School in 
2005, Cristina entered into the microfinance 
arena, by working for the European Fund for 
Southeast Europe. Starting with 2013, she 
joined the Inclusive Finance Team at EIF, 
being directly involved in the implementation 
of the EU programs for microfinance and social 
entrepreneurship finance. 
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Noile  facilități  financiare de 

microfinanțare pentru  perioada 

2021-2027/ Invest EU  

Cristina Dumitrescu, 

Manager de investiții, 

Fondul European de 















Gest Speakers: Bruno DUNKEL 

Bruno has 24 years of experience in equity 
financing of cooperative enterprises at the 
European level. 

He has been collaborating on the CoopEst 
project since its inception (i.e. over 6 years) 
and is a member of the CoopEst Executive 
Committee, operating in Central and Eastern 
Europe and currently holding a portfolio of 
€38 M across 31 partner financial 
institutions.  

He is a graduate in Economic Science from 
the Free University of Brussels and also 
studied Political Science at Ludwig Maximilian 
University in Munich.  

Bruno is native in French, speaks German, 

English and Italian. 



Lectii invatate  din 

implementarea instrumentelor 

financiare   ale CoopEast and 

Helenos in Romania, stadiu de 

implementare, si impactul/ 

rezultatele estimate;  

Recomandari pentru potentiali  

beneficiari in Romania 

    

Bruno Dunkel - 

Helenos/ Coopest  



  
CoopEst & Helenos:  

a complementary offer of financial support  
to Romanian MFIs   

 

 
24 June 2021 

http://www.inpulse.coop/


Who we are 

Inpulse is a Belgian Investment Fund manager dedicated to social investments and inclusive finance. 
We manage registered alternative investment funds providing long-term financing to socially driven 
financial intermediaries. We strive to bring positive changes in the life of final beneficiaries while ensuring 
competitive financial and social returns for both our clients and investors. Inpulse is since March 2020 
fully AIFM licensed. 

Europe and MENA 
(Middle East and North 
Africa) 

 

Operations 

 Social economy and 
microfinance 

 Debt and equity 
investments 

 Good knowledge of the 
field 

 Risk management 

 AML and Compliance 

 Portfolio monitoring 

 Board participation 

Unique skills & track-record 

14 multi-skilled 
and dedicated 
professionals 

Outstanding team 

Based in 3 
countries: Belgium, 
Poland and France 

3 European offices 

 60 M EUR AUM 

 4 Funds under 
management: 
CoopEst, CoopMed, 
Soficatra and 
Helenos 

. 

Our clients 



Where we are 

Geographical area of operations and investment capacity 

COOPEST (debt Fund) 
EUR 28M 
Eastern Europe and Caucasus 

COOPMED (debt Fund) 
EUR 17M 
Middle East and North Africa 

HELENOS (equity Fund) 
EUR 14,5M 
Western and Eastern Europe 



. 

  Milestones & Evolution 

CoopEst creation in 2006 generated quickly a portfolio invested in the microfinance 
sector which expanded rapidly with a dedicated Tier 2 equity offer to the 
cooperative banking sector in Poland.  
 
Over time CoopEst supported a total of 50 investees representing total 48M EUR 
portfolio.  
 
In 2018, as CoopEst reached its highest, the portfolio started to reduce due to the 
progressive extinction of the Fund liabilities. 
 
The same year, Helenos was launched to provide equity solution to MFIs in Europe 
+ candidate countries 

CoopEst 
creation 
CoopEst 

established by 
private sector 

social economy 
institutions 

EIF on board 

European 
Investment 
Fund (EIB 

Group) joins 
the investors’ 

group. 

Maturity 

CoopEst 
reached the 
summit of 

exposure with 
closed to 48M 

invested 

Helenos set up 
1st equity 
dedicated 

investment 
fund with EIF 

as core 
investor 

2006 2009 2018 2018 



Inpulse in Romania 

COOPEST HELENOS 

 

REDI 

  

06/2019: 1st investment 

 

Today 3 investments in 2 MFIs 

=> 2 equity and 1 loan 

 

Total invested  

= 1,5 M  

= 23% of total Fund Size 

 

 

• 04/2007: 1st CoopEst 
loan in Romania 

• 6 clients: OMRO, 
ROMCOM, LAM, FAER, 
VITAS, ROCREDIT 

• Total invested in Romania 
over the lifetime of the 
fund: 12,5M EUR 

• No default 

• Romania second country of 
investment for CoopEst 

• Represented up to 20% of 
total portfolio  

• Now represents 17% 

 

 
2015-2016: Support to a 
market assessment in 
Romania and Bulgaria for 
potential of development 
finance for Roma 
communities 
 
Discussions with Romanian 
MFIs on the possibility to 
developp or extend a 
specific Roma approach 
 
2 Roma dedicated loans 
granted to 2 MFIs  
 



Specific contributions 

What was/is CoopEst contribution in Romania: 

- 1st non-public financial investor in Romania for 
small and middle sized MFIs 

- 1st subordinated debt ever in a Romanian MFI = 
quasi-equity provider 

- Long-term partner approach 
- Board participation 

 
Helenos contribution: 

- Equity (hard capital) to small & middle sized 
MFIs => boost development + solve 
shareholding issue 

- Board participation 
 



Limitations & Potential 

Limitations: 

- High price for hedging solution > only EUR loans 
available 

- Selection based on governance model with committed 
shareholders 

- Absence of technical assistance compensated by team 
dedication 

- In 2020: Covid crisis 
- MFIs rather well capitalized  

 
Potential: 

- Important development perspective for the sector 
- Good professionnal skills and committed management 
- Strong social impact 
 



Inpulse Impact 2020 

Not just nice stories but figures are important! 



Available investment capacity  

CoopEst: 

- Very limited by the cash available 
- Fund to be liquidated in 12/2023 = in 2y ½  
- Only senior loan 
- Only small loans 

 

Helenos: 

- Still 2M EUR investment capacity for Romania 
- Also still 2years ½ possible investment period 
- Focus on microfinance and social entreprises 
- Strong preference for equity instruments 
- Importance of exit (as Helenos is a closed end 

Fund >2028) 
 



Future prospectives 

Successor fund of CoopEst and in 2023 of Helenos 



Thank you! 

Inpulse Investment Manager scrl 

Avenue Jules César, 2 boîte 7 

1150 Brussels – Belgium 

+32 2 770 15 62 

 

www.inpulse.coop 

https://www.inpulse.coop/




Coffee break/ Pauza de cafea 
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11:45-

13:15 

EEST 

Impactul si lectii invatate din participarea la programele de asistenta tehnica, 

accesarea si implementarea 

Instrumentelor financiare de micro-finanțare:  Garantia EaSI, Instrumentul de 

Capacity Building si  Facilitatea de finantare, Investitia/ Imprumut  Helenos : 

- Impactul în eficiența procesului de guvernanță și a proceselor interne de management, 

pentru a face față provocărilor din mediul economic si social: Vlad Mihut  Romcom IFN - 

Oradea 

- Impactul in dezvoltarea si extinderea organizatiei: Raluca Andreica – Patria Credit IFN - 

Bucuresti 

- Impactul în diversificarea ofertei de servicii financiare: Stefan Buciuc – BCR Social 

finance 

- Impactul in dezvoltarea Sistemului de Management al Informației si digitalizarea 

serviciilor: Paul  Petreanu – As UTCAR RV - Deva 



Gest Speakers: Vlad MIHUT 

Vlad este directorul general al IFN 
ROMCOM SA şi este responsabil pentru 
implementarea strategiei ROMCOM şi 
relaţia cu partenerii de afaceri şi 
instituţiile de reglementare.  

 

Vlad s-a alăturat echipei ROMCOM în 
2003 
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Gest Speakers: Raluca Ștefania ANDREICA 

Cu o experiență de peste 17 ani în 
industria financiar bancară, din care 
peste 10 de ani în poziții de 
management,  Raluca Andreica și-a 
adus deja un aport semnificativ la 
îmbunătățirea proceselor, produselor și 
la dezvoltarea organizațională a grupului 
Patria. 

Know-how-ul în domeniul microfinanțării 
și a finanțării companiilor în general, 
spiritul organizatoric și determinarea 
sunt elemente ce o recomandă. 

Raluca Andreica este absolventă al 
Academiei de Studii Economice și deține 
un MBA în Management Financiar și 
Servicii Financiare. 
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Impactul si lectii invatate din participarea 
la programele de asistenta tehnica, 
accesarea si implementarea 
Instrumentelor financiare de micro-
finanțare:  Garantia EaSI, Instrumentul 
de Capacity Building si  Facilitatea de 
finantare, Investitia/ Imprumut  Helenos  

 

Impactul in dezvoltarea si 

extinderea organizatiei 



5 iulie 2021 

PATRIA CREDIT 
Finantam oamenii, nu hartiile! 



Credem in oameni  Credem in responsabilitate 

Credem in parteneriate 

Credem in flexibilitate 

Credem in eficienta 

Patria Credit este o Institutie de Microfiantare specializata in creditarea 

micilor producatori agricoli si a afacerilor mici din mediul rural. 

Misiunea noastra este de a oferi servicii financiare specializate micilor 

fermieri ai micilor afaceri din zona rurala care au acces limitat la produsele 

bancare traditionale datorita limitarilor geografice si cele ce tin de profilul social. 

 

Viziunea noastra este de a sustine eforturile antreprenoriale ale clientilor din 

mediul rural si de a creste impactul pozitiv asupra comunitatilor locale, cu 

produse financiare simple si accesibile. 

MISIUNE 



Astazi Patria Credit este una dintre cele mai importante companii de microfinantare in Romania, cu 

peste 16 ani experienta in acordarea de micro credite si peste 12.000 de clienti finantati. 

 

Patria Credit IFN este parte a Grupului Patria Bank. Grupul Patria Bank se adreseaza mai ales IMM-urilor 

si microintreprinderilor. Modelul de business se bazeaza pe simplitate si accesabilitate. 

 

Principalul actioner al Grupului Patria Bank este  Emerging Europe Accession Fund, un fond de investitii 

care reuneste investitori de renume ca BERD – Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, FEI -  

Fondul European pentru Investitii, BSDB – Banca de dezvoltare a Marii Negre, DEG – Banca de Dezvoltare 

parte aKFW Group.  

 

Patria Credit IFN este membru al Centrului de Microfinantare (MFC) si Asociatiei Europene a Retelelor 

de Microfinantare (EMN), ambele Asociatii de Microfinantare Europene cu un rol activ in incluziunea 

financiara, finantarea responsabila, designul cadrului legislative la nivel European pentru piata de 

microfinantare. 
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Am inceput in 1996, initial ca Program World Vision, apoi ca ONG, in cele din 

urma IFN. 



GRUPUL 

Banca locala ce furnizeaza 

servicii si produse financiare 

prin 4 divizii specializate: 

Persoane Fizice, Micro-

Intreprinderi, IMM Corporate 

si Ferme Agro  

 Peste 180.000 de clienti 

 Active 3,5 mld RON  

 46 agentii 

 Prezenta in 45 de orase 

Institutie Financiara 

Nebancara cu expertiza 

si experienta in 

microfinantare rurala 

 

 16 ani experienta 

 peste 13.000 de 

clienti finantati  

 top 3 Institutii de 

microfinantare in 

Romania 

 

 

 

 

Companie 

specializata in 

management de 

investitii 

financiare 

 

2014 – achizitia Nextebank de catre actionarul Patria Credit IFN  

2015 – parte din businessul patria Credit IFN incorporate in noua banca (Divizia 

Micro)  

2016 – achizitia Bancii Carpatica de catre actionarul Patria Credit IFN SA 
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 Angajati: 130 

 

 Unitatii teritoriale: 14 agentii proprii, 

22 reprezentanti locali mobili  

 

 Credite acordate (2020): 1.330/an, 

110/luna 

 

 Sectoare finanțate: 93% agricultură 

 

 Impact: ne preocupa cresterea 

gradului de incluzine sociala și 

financiara in mediul rural si ne 

bucurăm să avem: 94% clienți din 

zona rurala & 20% clienți femei 

FINANTAM 

HARNICIA 



GARANTIA EASI 

 Oct. 2020 Patria Credit a semnat contractul de garantare pentru microfinantare EASI 

cu European Investment Fund (FEI) în vederea facilitării accesului clienților săi la 

posibilitatea obținerii unei finanțări de până în 120.000 lei, fără avans și fără 

garanții, prin intermediul Programului pentru Ocuparea Forței de Muncă și Inovare 

Socială (Employment and Social Innovation – EaSI). 

• Noi produse de finanțare specifice, care vin în sprijinul afacerilor rurale mici și 

foarte mici indiferent de obiectul de activitate (agro sau non-agro). Aceasta inițiativă 

vine în ajutorul micilor întreprinzatori din zonele rurale cu activități derulate în 

domeniul agricol sau non-agricol, indiferent de forma de organizare stabilită (de 

exemplu: producători agricoli, PFA, II, IF, SRL etc). Beneficiul acestui produs este 

reprezentat, în principal, de lipsa garanțiilor solicitate în mod obișnuit pentru 

acoperirea sumei împrumutate, aceasta fiind acoperită în premieră  în proporție de 

90% de garanția europeană ca formă de sprijin în perioada pandemiei COVID până 

la 31.12.2021, ulterior aceasta revenind la 80% din valoarea finanțată. 

• Impact incheiere conventie European Investment Fund (FEI) : 

 asigurarea diminuarii riscului prin garantarea a 90% (pana la 31.12.2021, ulterior 

80%) din valoarea fiecarui credit in valori crescute fata de oferta curenta (pana la 

120.000 lei per credit) 

 facilitarea privind accesul la produsele de creditare Patria Credit a unui numar mai 

mare de clienti din anumite zone de interes (in special in zonele in care anumiti clienti 

nu detin si nu pot prezenta garantii reale); 

 cresterea volumului de credite acordate, atat ca numar de credite, cat si ca sume 

acordate;  

 

  In primele 3 luni de la semnarea conventie cu European Investment Fund (FEI) 

 au fost disbursate un numar de 433 credite cu garantie EaSi in valoare totala de 4,8 mil 

Euro 



IMPRUMUT SUBORDONAT 

FEI 

In iunie 2019, Patria Credit a contractat un Imprumut Subordonat de la 
EUROPEAN INVESTMENT FUND (FEI), in urmatoarele conditii: 

Valoarea imprumutului: 10.000.000 LEI 

Maturitatea initiala: 10 ani 

Rambursare bullet la maturitate 

 

Impact contractare Imprumut Subordonat FEI:  

- acces la alti finantatori si diversificarea portofoliului de creditori; 

- capital suplimentar pentru extinderea si diversificarea activitatii 

desfasurate de Patria Credit (crestere active la dec. 2020 cu 17,7% 

fata de dec. 2019) 

Semestrial, exista obligatia de a raporta catre FEI stadiul de implementare al 

proiectelor de investitii la care a fost utilizata facilitatea de imprumut subordonat. 

Exemple de cheltuieli eligibile: leverage (capital suplimentar) care permite 

atragerea de imprumuturi suplimentare de la IFI, extindere retea teritoriala, 

imbunatatire sisteme IT, recrutare si training angajati. 



În 2020 am lansat noi produse pentru producătorii de legume și micii antreprenori 
din zonele rurale și continuăm să fim cu clienții indiferent de vremurile prin care 
trecem. 

CE FACEM  - PANDEMIE? 

Creditul pentru 

afaceri mici 

Prosper 

Produs destinat afacerilor mici 
din mediul rural, indiferent de 
obiectul de activitate, ce oferă 
posibilitatea de a primi până 
la 45.000 lei fără garanții 
pentru clienții noi și până la 
60.000 lei fără garanții pentru 
clienții Patria Credit, pentru 
nevoi diverse – capital de 
lucru, investiții și mixt. 
Banii obținuți pot fi folosiți 
pentru achiziție de marfă, 
materii prime, plata salariilor / 
impozite / taxe, diferite 
investiții sau câte un pic din 
toate. 

Creditul Punte Tomatina 

Produs destinat exclusiv 

producătorilor agricoli cu activitate 

vegetală care au fost înscriși anul 

trecut în programul de stimulare a 

producției de tomate, cu o cerere 

depusă sau în curs de depunere 

pentru anul în curs.  

Acest produs ajută fermierii să 

primească banii în avans și să nu 

depindă de primirea subvenției de 

la stat. 

Creditul EaSi 
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Patria Credit a semnat un 
acord cu Fondul 
European de Investiții 
(FEI) și beneficiază de o 
garanție finanțată de 
Uniunea Europeană în 
cadrul Programului 
pentru ocuparea forței de 
muncă și inovare socială 
(EASI) 
 



CLIENTUL PATRIA CREDIT IFN 



CIFRE CU CARE NE MANDRIM 2020 



SUMMARY DECEMBER 2020 

Portfolio evolution in 2020 

• Portfolio Outstanding EOM:    20.2 mil EUR 

• Portfolio quality:                       4.41 % PAR30 

• EaSI guarantee outstanding portfolio:    4.6 mil. EUR 

• OUG 37 payment suspension:   74 loans (all restart installments) 

 

Figures (kEUR) 2020 2019 2018 2017

Net Profit 1,120        841           898           697           

Total Assets 20,720      17,602      14,621      12,284      

Total Equity 4,216        3,155        3,288        2,294        

ROA 5.68% 4.84% 6.40% 5.65%

ROE 30.14% 26.35% 31.90% 26.15%



Gest Speakers: Ștefan BUCIUC 
Director executive BCR Social finance 

Carieră profesională: 

Iulie  2018 – Prezent: BCR Social Finance IFN 
SA/ERSTE Group – CEO/Director Executiv 

Iulie 2017 – Iulie 2018: BCR/ERSTE Group – 
Direcția Social Banking – Director Executiv 

Octombrie 2014 – Iunie 2011 BCR/ERSTE Group 
–Noiembrie 2007 – dec 2006: Raiffeisen Bank 
Iunie 2006 – Decembrie 2006: Libra Bank – 
Divizia de Risc – Șef al Departamentului de 
Evaluări 

Martie 2005 – Iunie 2006: Unicredit/HVB Group – 
Departamentul de Operațiuni Bancare 

Studii: 

 EMBA WU Executive Academy – Vienna 

Academia de Studii Economice din București – 
Doctorat în Economie, specializarea Finanțe – 
Asigurări 

Academia de Studii Economice din București – 
Facultatea de Relații Economice Internaționale, 
Master în Afaceri Internaționale 
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Impactul în diversificarea 

ofertei de servicii financiare 



Misiunea BCR Social Finance este de a crea 

impact pozitiv în societate, ajutând 

microîntreprinderile, ONG-urile și întreprinderile 

sociale să își atingă obiectivele prin finanțări 

dedicate și educație de business.  



BCR SOCIAL FINANCE acționează ca o 

întreprindere socială - nu distribuie 

dividende.  

 
T O T  P R O F I T U L  E S T E  R E I N V E S T I T  Î N  C O M P A N I E  P E N T R U  A  

S U S Ț I N E  P R O I E C T E L E  S O C I A L E  



L U M E A  F I N A N Ț Ă R I I  S O C I A L E  

 

Economia socială 

este generată de 

organizațiile care au 

ca scop obținerea de 

beneficii pentru 

întreaga comunitate.  
 

 

Combinând într-un mod 

eficient responsabilitatea 

socială a fiecăruia dintre noi 

cu responsabilitatea 

colectivă putem obține 

rezultate ce transformă în 

bine întreaga societate! 



Pentru a crea 

noi locuri de 

muncă sau 

servicii 

Pentru a crește 

impactul lor 

social și pentru 

Pentru a obține  

stabilitate financiară 

Susținem educația tinerilor și a 

persoanelor interesate de 

reconversie profesională 

PRIN 

Capital de lucru 

Credite de investitii 

Credite pentru co-finanțare sau 

prefinanțare 

PRIN 

Scoala de Business 

Scoala De Bani 

Produse financiare 

dedicate 

ȘI LE OFERIM 

Educație de 

business 

Training-uri 

Mentorat 

Și LE OFERIM 

 Educație de 

business  

Networking 

Și LE OFERIM 

Educație 

financiară 

Solutii financiare 

personalizate 

Consolidăm 

organizațiile sociale 

Sustinem Antreprenorii 

 

C U M  R E A L I Z Ă M  F I N A N Ț A R E A  

S O C I A L Ă  

PRIN 

Capital de lucru 

Credite de investitii 

Credite pentru co-finanțare sau 

prefinanțare 



O B I E C T I V E  B C R  S O C I A L  F I N A N C E  

COMPANIA NR 1. 

CU IMPACT SOCIAL 

ÎN ROMÂNIA.  
 

01 

02 

03 

04 

05 

LOCURI DE MUNCĂ 

SOCIETATE CIVILĂ 

PUTERNICĂ 

ECONOMIE VERDE 

SUSȚINEREA 

EDUCAȚIEI 

SĂNĂTATE 

FINANCIARĂ 

2020 

2020 

2021 

2022 

2023 



R E Z U L T A T E  B C R  S O C I A L  F I N A N C E  

1400 de credite, cu o valoare 

de peste 70 de milioane de lei 

in 2020 

 

CE AM FINANȚAT 

Micro-businessuri, producători 

agricoli, PFA-uri & întreprinderi 

individuale  

 

Proiecte finanțate 

• Capital de lucru, achiziții de 

echipamente și mașini, 

modernizări spații de 

producție 

• Sere și solarii tradiționale și 

sisteme inteligente de 

reglare temperatură & 

umiditate   

• Producție și comercializare 

de produse alimentare 

tradiționale 

• Producție de piese de 

mobilier la comandă, piese 

unicat 

• Mecanică auto cu 

componente de robotică 

• Proiecte care promovează 

tehnologia  

 

SPRIJIN PENTRU 

MICRO-

BUSINESSURI ÎN 

PANDEMIE 

SINGURII 

FINANȚATORI 

ACTIVI PENTRU 

ONG-URI 

BCR SOCIAL FINANCE – 

finantare lansată în iunie 

2020 

 

• 8 ONG-uri finanțate cu 

1.300.000 de lei 

  

Proiecte finanțate – susțin 

comunități de peste 3.200 de 

oameni  

 

• Educație & educație 

antreprenorială 

• Școli 

• Proiecte de reconversie 

a locurilor de muncă 

• Artă și cultură 

• Îngrijire persoane 

vârstnice 

 

Dobânda este 

subvenționată 100% 

de Fundația Erste 

pentru utilizările din 

credit efectuate până la 

31 decembrie 2021 

 

FINANȚARE 

PENTRU 

RECONVERSIE 

PROFESIONALĂ 

BCR Social Finance și 

Fundația Erste  

 

• Finanțare de 

340.000 de lei 

programului lansat 

de Școala 

informală de IT 

 

• Dedicat persoanelor 

care și-au pierdut 

locul de muncă sau 

au rămas în șomaj 

tehnic, pe fondul 

crizei generate de 

pandemia de 

COVID-19   
 

Programul EaSI - 

pentru ocuparea 

forței de muncă si 

inovare socială 

 

BUSINESS 

2.300 de micro-

businessuri și 

agricultori  

120 milioane lei 

 

Target  - dublarea 

sumei în următorii 

trei ani 

 

ONG 

Plafon disponbil 

din Dec 2020 

2 ONG-uri finantate 

cu 840.000 lei 

 

Target – finanțări 

de 2,5 de milioane 

de lei pentru afaceri 

sociale 

FINANȚĂRI 

CU 

GARANȚIE 

FEI 



S U S Ț I N Ă TO R I  D E  

FA P T E  BU N E  
13.800 :: TOTAL CREDITE  

acordate pentru micro-businessuri  

 

525 MILIOANE LEI :: TOTAL FINANȚĂRI  



P R O D U S E  B C R  S O C I A L  F I N A N C E  –  G A R A N T A T E  

F E I  

Instrumente financiare 

• Finantare pentru persoanele vulnerabile 

• Finantare pentru start-upuri 

Instrumente non-financiare 

• Consultanta financiara individuala (Scoala de 

bani) 

• Educatie de business (Scoala de Business) 

 

 

5. SANATATE FINANCIARA 

Focus BCR Social Finance 

 

Imbunatatirea sanatatii financiare pentru 

persoanele fizice si companiile care se 

confrunta cu dificultati 

 

PRODUS 
MICROINTREPRINDE

RI 

Destinat microintreprinderilor 
din agro si business 

Garantia EaSI pentru 
microintreprinderi incepand cu 

septembrie 2016 

2300 microintreprinderi 
finantate cu 120.000.000 RON 

PRODUS ONG & 
INTREPRINDERI 

SOCIALE 

Destinat ONG si intreprinderilor 
sociale 

Garantia EaSI pentru 
intreprinderi sociale incepand 

cu decembrie 2020 

2 ONG finantate cu 840.000 
RON 

PRODUS EDUCATIE & 
COMPETENTE 

Destinat studentilor, IMM care 
investesc in pregatirea fortei de 

munca, IMM si ONG care 
activeaza in domeniul educatiei 

Garantia Skills & Education 
incepand cu iulie 2021 

75.000.000 RON  



P R O D U S E  B C R  S O C I A L  F I N A N C E  –  B E N E F I C I I  

Instrumente financiare 

Instrumente non-financiare 

5. SANATATE FINANCIARA EaSI MICRO  

Client 

Fara garantie reala 

Maturitate extinsa 
produs 

Pret redus fata de 
standard 

 

BCR Social Finance 

Garantie FEI pana la 
90% 

Plata rapida in caz de 
default 

Crestere segment 
business in total 
portofoliu 

Crestere expunere 
negarantata client 
pana la 236.000 RON 

EaSI ONG/SE 

Client 

Fara garantie reala 

Maturitate extinsa 
produs 

Pret redus fata de 
standard 

 

BCR Social Finance 

Garantie pana la 90% 

Plata rapida in caz de 
default 

Segment nou clienti – 
ONG si SE 

Suma maxima credit 
– 600.000 RON 
exclusiv pentru acest 
segment  

SKILLS & EDUCATION 

Client 

Fara garantie reala 

Pret redus fata de 
standard 

Produs nou in piata 
dedicat studentilor, 
IMM si ONG care 
investesc in educatie 

 

BCR Social Finance 

Garantie pana la 80% 

Segment nou clienti – 
studenti 

Crestere expunere 
negarantata client 
pana la 370.000 RON 
exclusiv pentru acest 
produs  



P R O I E C T  S k i l l s  &  E d u c a t i o n  –  c a t e g o r i i  

b e n e f i c i a r i  

Instrumente financiare 

Instrumente non-financiare 

Focus BCR Social Finance 

 
• Sprijinirea ONG-urilor și 

întreprinderilor sociale în eforturile 

lor de a ajuta comunitățile 

vulnerabile să-și depășească 

dificultățile, prin educație, crearea 

de locuri de muncă, servicii sociale 

și acces la artă și cultură pentru 

grupuri vulnerabile, din comunități 

rurale și urbane defavorizate. 

Instrumente financiare 

Instrumente non-financiare 

4. ECONOMIE 

VERDE 

-STUDENTI  

Pana la 30.000 EUR 

Pot fi acoperite taxe de studiu, echipamente, carti, alte 
materiale legate de studiu, cheltuieli de cazare si mobilitate 

Produs live -estimat 2022 

-IMM 

Pana la 370.000 RON 

Destinat IMM care investesc in cresterea competitivitatii fortei 
de munca  

Pot fi acoperite investitii si capital de lucru in dezvoltarea 
competentelor fortei de munca in baza unui plan de training 

Produs live Iulie 2021 

-IMM si ONG 

Pana la 600.000 RON 

Destinat entitatilor care ofera servicii de educatie 

Pot fi acoperite investitii si capital de lucru 

Produs live Iulie 2021 

 



BCR SOCIAL 

F INANCE  

TE  SUSȚ INE ÎN TOT  

CEEA CE  FACI !  



P OV E Ș T I  D E  

S U C C E S  

A L E  C L I E N T I L O R  



Pe lângă susținerea financiară am apreciat faptul că am 

primit și suport în înțelegerea instrumentelor disponibile și 

a soluțiilor pentru situații neprevăzute. Practic toate 

sfaturile privind business planul necesar pentru a primi 

finanțare și mentoratul care îți ghidează pașii în dezvoltare 

sunt aspecte esențiale pentru progresul oricărui 

antreprenor.  

 

Recomand BCR InnovX și educația de business oferită de 

BCR și BCR Social Finance atât în cadrul evenimentelor, 

cât și cea oferită de managerii de relații în vederea 

înțelegerii soluțiilor pe care aceștia le pot oferi.  

“ 

“ 
 

 

RĂZVAN BOLDIȘ – CEO Mo’Real 



"Sunt foarte mulțumit, 

ne rezolvați rapid cu 

banii, aveți înțelegere 

pentru situația clientului, 

când sunt probleme” 

 
Client BCR SOCIAL FINANCE din 2012  

11 CREDITE ACORDATE 

 

Grameni H. Stere PFA   

Domeniul de activitate: creștere 

animale 

Sediul afacerii: Sat Sinoe, Jud. 

Constanța 

 

 

 
 

„Sunteți operativi, 

prezentați ce variante de 

finanțare aveți; documente 

solicitate reduse; răspuns 

rapid ( 4 credite)” 

 

Rujan I. Marian PFA 

 Domeniul de activitate: creștere 

bovine carne Sediul afacerii: Com. 

Casimcea, Jud. Tulcea  
 

“Ați fost foarte rapizi, 

prompți și m-ați ajutat 

când nu puteam susține 

investițiile din banii 

societății” 

 

Mecatin SRL 

 Domeniul de activitate: spălătorie 

auto  

Sediul afacerii: Mun. Constanța 
 

T E  S U S Ț I N E M  Î N  T O T  C E E A  C E  

F A C I  



CHESNOIU MIHAI DRAGOS PFA – COM GRADINARI, SAT SATU NOU, JUDET OLT 

T E  S U S Ț I N E M  Î N  T O T  C E E A  C E  

F A C I  

 Prin cele două credite de la BCR SF am reușit să-mi construiesc 60 

de arii de solar, astfel am crescut suprafața de legume cultivate în 

spații protejate, reducând considerabil calamitarea culturilor. Până 

atunci o mare parte din culturi o realizam doar la câmp. M-a ajutat 

mult rapiditatea cu care am obținut creditul și faptul că plătesc rate 

doar la recoltă. Această este o soluție foarte bună pentru noi 

agricultorii.  



Gest Speakers: Paul PETREANU 

Paul este  Direcorul executiv al 
Asociatiei Caselor de Ajutor 
Reciproc din Regiune Vest  din 
noiembrie 2008 si presedintele CAR 
Decebal din 2004, implicandu-se  
activ in  modernizarea si 
dezvoltarea  sustenabila a Caselor 
de Ajutor Reciproc din Regiunea 
Vest.  S-a  implicat  activ in 
certificarea  EU Code  a 11 CAR  
membre ale asociatiei   si in  
accesarea si implementarea 
Instrumentului financiar Grarantia 
EaSI. 
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Impactul si lectii invatate din participarea 
la programele de asistenta tehnica, 
accesarea si implementarea 
Instrumentelor financiare de micro-
finanțare:  Garantia EaSI, Instrumentul 
de Capacity Building si  Facilitatea de 
finantare, Investitia/ Imprumut  Helenos  

 
Impactul in dezvoltarea 
Sistemului de Management al 
Informației si digitalizarea 
serviciilor:  
Paul  Petreanu – Director executiv 

al Asociatiei   CAR Regiunea Vest  



• Digitalizarea activității C.A.R. afiliate AsCAR RV a fost 
considerată întotdeauna o prioritate; 

• Digitalizarea activității interne   

• automatizarea procesului de creditare;  

• urmărire a creditelor restante;  

• monitorizarea unor seturi de indicatori  
economici financiari  

• raportarea si centralizarea a situațiilor 
financiare 



Pandemia COVID-19 

• impact economic și social major și un efect de 
accelerare a adoptării noilor tehnologii digitale 

• Convertirea clienților serviciilor tradiționale în 
clienți parțial/total digitalizați  

• impact asupra rezultatelor financiare și 
relațiile cu clientela;  



Măsuri 

Accesul la informații 

Comunicarea 

Masuri organizatorice 

Optimizare fluxuri si reducere birocratie 

Parteneriat pentru plati prin intermediul web 
(Netopia) 

Semnatura digitala avansata (Contractbook) 



Actiuni  

• studiu la nivelul AsCAR pentru evaluarea 
competentelor digitale ale membrilor 

• Programul de Planificare Strategică 

• Plan de management al crizei PMC – 
”Pandemia” 



Impactul măsurilor 

a. Au crescut nivelul de informare al membrilor cu privire la gama de 
servicii financiare oferite; 

b. Au atras (deși într-o mică măsură) noi membri – (însă foarte probabil 
acest lucru s-a datorat faptului că nu a existat o strategie de 
promovare în mediul on-line a acestor site-uri); 

c. Au micșorat numărul și durata convorbirilor telefonice preluate de 
operatori; 

d. Au permis continuarea activităților curente, respectând normele de 
distanțare socială; 

e. Au promovat activitatea de creditare prin semnarea documentelor 
necesare la distanta; 

f. Au favorizat reținerea și chiar atragerea membrilor mai tineri, care în 
situația dată s-ar fi orientat către alte instituții financiare; 

g. Au favorizat “reactivarea” unor membri plecați din țară, care au putut 
avea acces la creditare fără prezență fizică la sediul C.A.R. 



Reprezenare grafică a efectelor pandemiei 

asupra activitătii C.A.R. 

140,673 

151,535 

156,914 

2018 2019 2020

Evoluția numărului de 
membri 

13,891 

10,862 

5,379 

2018 2019 2020

Creșterea efectivă 
anuală  a numărului 

de  membri 



Reprezenare grafică a efectelor 
pandemiei asupra activitătii C.A.R. 
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Reprezenare grafică a efectelor 
pandemiei asupra activitătii C.A.R. 

421,191,
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014 
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Reprezenare grafică a efectelor 
pandemiei asupra activitătii C.A.R. 

21.61 

19.63 

20.42 

2018 2019 2020 

Evoluția indicatorului PAR30 
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Concluziile   
Workshop-ului  
- Maria Doiciu 
 
 
Ceremonia de închidere 
a evenimentului EaSI 
 -  Flavius Lese,  
Președinte Asociația de 
Microfinatare 



For more information, about:  
 
Technical Assistance, contact:  
easi.ta@fs.de 
 
Ratings and Evaluations, contact: 
easi.ta@mf-rating.com  
 
  

EaSI* Technical 
Assistance 

The author of this presentation takes full responsibility for 
its contents. The opinions expressed do not necessarily 
reflect the view of the European Commission. 

*EU Programme for Employment and Social Innovation 


