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Emil Bituleanu,
Director General

  La nivel general, depozitele au crescut cu 
49%, comparativ cu anul precedent;

  Atingerea unei rate a creditelor neperfor-
mante de 7.8%, rămasă, în continuare, sub 
media pieţei;  

   Atingerea unei cote de piaţă de 0.64%

   Deschiderea a 4 sucursale noi, în Iaşi, Cluj 
respectiv Bucureşti;  

În 2016 ne vom concentra pe atragerea de 
clienţi noi din zona profesiilor liberale şi a 
companiilor, dar şi pe lansarea unor produse 
noi şi spectaculoase pe zona digital, care vor 
reafirma poziţionarea noastră ca “Bancă a 
Internetului”.

“Anul 2015 a reprezentat cel mai bun an din 
istoria de 20 de ani a Libra Internet Bank, cu 
rezultate financiare şi operaţionale excelen- 
te. 

De-a lungul anului, am reuşit să ne îndepli- 
nim şi chiar să depăşim obiectivele anunţate 
la începutul lui 2015:

   Am atins un profit net de aproape 24 mili- 
oane lei;

  Volumul total al activelor nete deţinute de 
bancă a crescut cu 45% şi s-a ridicat la 2,4 
miliarde lei, triplându-se, astfel, în ultimii 3 
ani; 

Mesajul lui Emil Bituleanu,
Director General Libra Internet Bank

În încheiere, doresc să le mulţumesc
în mod special tuturor membrilor

echipei Libra Internet Bank
pentru munca susţinută,

devotamentul şi pentru perseverenţa
de care au dat dovadă în găsirea

celor mai bune soluţii pentru clienţii
şi partenerii noştri.” 
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Banca este autorizată să îndeplinească 
toate activităţile specifice unei bănci comer-
ciale şi câteva activităţi legate de pieţele de 
capital, este membru SWIFT, acţionar la 
SNCDD, TRANSFOND şi BIROUL DE 
CREDIT şi este agent de decontare pentru 
Societăţi de Servicii Investiţii Financiare 
(SSIF), intermediar pe piaţa secundară a 
titlurilor de stat şi depozitar pentru un fond 
de investiţii. Libra Internet Bank este, de 
asemenea, membru al Asociaţiei Române a 
Băncilor din februarie 1998.

Înfiinţată în anul 1996 şi operaţională din 
1997, Libra Internet Bank devine în mai 
2003 membră a grupului american de 
investiţii New Century Holdings (NCH), unul 
dintre cei mai importanţi investitori străini din 
România, cu investiţii de peste 3 miliarde de 
dolari în Europa Centrală şi de Est, din care 
peste 300 milioane de dolari au fost investiţi 
în România. Prezent în ţara noastră încă din 
1993, NCH se implică în dezvoltarea mai 
multor domenii importante ale economiei 
româneşti: industria electrotehnică, panifi-
caţie, industria materialelor de construcţii, 
servicii financiar-bancare, servicii financiare 
de capital, proprietăţi imobiliare, fiind acţio- 
nar majoritar la multe companii din aceste 
domenii.

Scopul Libra Internet Bank este acela de a 
oferi clienţilor săi excelenţă în afaceri, prin 
produse bancare inovative, acces la servicii 
ireproşabile, parteneriat financiar de încre-
dere şi produse online competitive.

Încă de la începuturile etapei de rebranding 
(2011), Libra Internet Bank şi-a propus să 
folosească tehnologia în beneficiul clienţilor, 
oferindu-le soluţii care depăşesc aria clasică 
a operaţiunilor standard şi care duc serviciile 
bancare la un alt nivel. Astfel, banca a con-
tinuat inovaţia în domeniul serviciilor online, 
dezvoltând, de-a lungul timpului, produse 
unice pe piaţa bancară din România.

Prezentare 
Libra Internet Bank
Fiind persoană juridică română, Libra Internet Bank este supusă legilor române şi normelor de 
supraveghere ale Băncii Naţionale a României. Totodată, Libra Internet Bank este participantă la 
Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar (FGDB) din România, prin urmare 
depozitele constituite de clienţi la această instituţie de credit sunt garantate în condiţiile şi limitele 
prevăzute de legile române.

Libra Internet Bank avea
la finalul anului 2015 o reţea
de 43 de sucursale la nivel
naţional şi se adresează

preponderent clienţilor din
segmentele IMM, Corporate,
Profesii liberale şi Agricultură.
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EVOLUŢIE ŞI ISTORIC

1996
Fondarea
Libra Bank

2003
Achiziţionarea băncii de 
către grupul american
de investiţii NCH

2004
Noua strategie

focalizată pe
profesii liberale

2005 Noi linii de business:
persoane fizice

2010Consultanţă şi co-finanţare
fonduri europene

2011
Focus pe e-business;
rebranding: LIBRA
INTERNET BANK

2012
Tranziţia la IFRS şi lansarea

unei noi linii de business - 
Large Corporate

2013
Modernizarea şi extinderea
platformei Internet Banking,
lansarea Libra Mobile Banking,
crearea diviziei AgriBusiness

2014Dezvoltarea de produse
bazate pe noi tehnologii - 

Contul Libra Online

Începutul colaborării cu
Fondul European de Investiţii

2015
Cel mai bun an
din istoria Libra
Internet Bank 



II. Digital - Dezvoltarea unor ser-
vicii şi produse inovatoare în 
mediul online  

Încă din 2011, Libra Internet Bank s-a 
afirmat pe piaţă ca o bancă orientată spre 
tehnologie şi inovaţie. În 2015 am continuat 
să investim în infrastructura online şi să dez-
voltăm, cu ajutorul unei echipe de IT dedi-
cate, produse şi servicii care să răspundă 
nevoilor clienţilor în materie de rapiditate şi 
accesibilitate.

În continuarea strategiei de dezvoltare digi-
tal banking, anul 2015 a reprezentat un 
succes privind deschiderea conturilor 
online, fără hârtii şi fără drumuri la bancă. 
Libra Internet Bank a fost prima bancă din 
România care a oferit această posibilitate 
100% online.

În 2015 Libra Internet Bank a lansat pe piaţă 
un serviciu inovator de portare a banilor, 
care permite portarea banilor gratuit şi rapid 
din orice card bancar din România, direct în 
contul de economii nelimitat Libra. Practic, 
clienţii îşi pot “achiziţiona”, prin intermediul 
cardului, un cont de economii cu dobânzi 
avantajoase, în continuare unul dintre cele 
mai bune produse de economisire de pe 
piaţă. În numai un an de la lansarea produ-
sului, volumele transferate prin intermediul 
acestui serviciu au atins cifra de 9 milioane 
de lei. 

Divizia IT: Îmbunătăţiri continue aduse 
serviciilor de Internet Banking şi Mobile 
Banking

Divizia IT a avut ca obiectiv, atins cu mare 
succes, nu numai dezvoltarea unor noi 
produse şi servicii, ci şi îmbunătăţirea con-
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I. Cel mai bun an pentru Libra Internet Bank, în cifre

Corporate

creşterea 
depozitelor cu 
52% faţă de 2014

Profesii liberale

cota de piaţă de 
peste 80% în rândul 
executorilor 
judecătoreşti

1,7 milioane 

tranzacţii prin 
Internet Banking, 
în creştere cu 50% 
faţă de anul 
precedent 

Colectare debite

creşterea gradului 
de încasare a 
garanţiilor 
FNGCIMM cu 
180% faţă de 
anul 2014

Agribusiness

realizare de 147% 
a ţintei de vânzări

Large Corporate

realizări la final de 
an de 129%

80%

50%

 faţă de 2014

52%147%

129% 180%
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tinuă a celor două servicii extrem de apreci-
ate de clienţii Libra: Internet Banking şi 
Mobile Banking. Printre principalele avanta-
je aduse clienţilor în 2015 amintim creşterea 
numărului maxim de ordine de plată ce pot fi 
importate de către aceştia şi scăderea 
timpului mediu de procesare a operaţiunilor. 
Totodatǎ, în cursul anului 2015, au fost fina- 
lizate mai multe proiecte de optimizare a 
infrastructurii IT, prin achiziţia şi punerea în 
funcţiune a unor sisteme de stocare date de 
ultimǎ generaţie, în vederea susţinerii ne- 
voilor în creştere privind procesarea rapidǎ 
si retenţia în siguranţǎ a datelor.

Una dintre facilitǎţile adǎugate în 2015 în 
modulul de Internet Banking a fost dezvol-
tarea opţiunii de unificare a login, ce 
permite persoanelor care administrează mai 
multe conturi să se logheze cu un singur 
user. A fost o funcţionalitate implementată în 
urma solicitărilor primite din partea clienţilor 
noştri, pe care ne bucurăm că am reuşit să o 
punem în aplicare, mizând pe simplitate şi 
rapiditate. Dacă până acum era necesară 
logarea, respectiv delogarea, pentru acce-
sarea fiecărui cont în parte, prin intermediul 
acestei opţiuni clientul nu trebuie să se 
autentifice decât o singură dată şi să aleagă 
contul pe care doreşte să facă operaţiuni, fie 
cel de persoană fizică sau juridică.

Tot din 2015, emiterea cardurilor 
a devenit disponibilă şi din Inter-
net Banking, în cazul cardurilor 
Libra Free şi Libra Junior, aces-

tea putând fi ridicate fie din 
sucursală, fie livrate la adresa 
aleasă de client, în funcţie de 

opţiunea acestuia.
Ulterior, îmbunătăţirile au continuat pentru 
modulul de administrare carduri prin Inter-
net Banking şi Mobile Banking. Au fost 
adăugate, astfel, funcţionalităţi multiple care 
până acum erau posibile doar în sucursală 
sau prin apelarea call-center-ului: blocare şi 
activare card, respectiv setarea şi modifica- 
rea limitei la retrageri numerar sau cumpără-
turi cu cardul. Totodată, au fost introduse 
alertele prin e-mail sau SMS pentru tran-
zacţiile cu cardul, pentru creşterea gradului 
de securitate.

Tot în 2015 am ridicat nivelul calitativ şi 
pentru plăţile în euro, prin implementarea 
unui nou standard, care respectă cerinţele 
SEPA ale Consiliului European. Până acum, 
durata de încasare a transferurilor în Euro 
era de până la 3 zile lucrătoare, dar în urma 
implementării SEPA această perioadă de 
încasare s-a redus la o singură zi. Totodată, 
SEPA Euro a adus comisioane mai mici 
pentru clienţii Libra Internet Bank.

De asemenea, am fost printre primele bănci 
care au implementat comunicarea cu ANAF 
la nivel electronic şi upload-ul automat al 
fişierelor de răspuns, în vederea obţinerii 
informaţiilor fiscal pentru clienţi.

III. Produse noi 

Anul trecut a fost pentru noi unul dedicat 
online-ului, motiv pentru care pe parcursul 
lui 2015 am continuat să dezvoltăm produse 
inovatoare, valorificând oportunităţile oferite 
de tehnologiile digitale. 

Astfel, am încheiat acordul cu MasterCard 
pentru integrarea serviciilor MasterPass şi 
MoneySend în portofelul electronic Libra-
Pay. Prin intermediul noului serviciu oferit de 
Libra Internet Bank, utilizatorii wallet-ului pot 
efectua plăţi electronice în reţeaua globală 
de acceptare MasterPass, care cuprinde 
mai mult de un sfert de milion de comercianţi 
din întreaga lume.

Nu am lăsat de-o parte nici segmentele 
tradiţionale ale băncii, astfel încât în luna 
iunie am lansat Creditul Simplu IMM, dedi-
cat micilor întreprinzători. Produsul de credi-
tare poate fi folosit de clienţi atât pentru a 
face investiţii, cât şi pentru a susţine activi-
tatea curentă a firmei. Suma acordată este 
de maximum 100.000 lei, fără garanţii imobi-
liare, pe o perioadă de maximum 3 ani. 

Şi luna septembrie a fost dedicată 
IMM-urilor, prin lansarea Abonamentului 
Operaţional Standard IMM, care oferă com-
paniilor o soluţie eficientă de gestionare a 
costurilor în relaţia cu banca, printr-un 
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pachet complet, care cuprinde toate operaţi-
unile necesare desfăşurării activităţilor sec-
torului IMM. Astfel, IMM-urile pot beneficia 
de o serie de avantaje, precum: comision 
zero pentru deschiderea şi administrarea 
contului; comision zero pentru încasări şi 
plăţi în lei efectuate prin internet banking; 
emiterea unui card business cu comision 
zero pentru emitere, administrare lunară, 
operaţiuni la comercianţi, interogare sold,              
reînnoire card la expirare.  

Un alt produs, de această dată pentru eco- 
nomisire, a fost lansat în august:  Depozitul 
unităţi de fond, care permite clienţilor să 
investească într-un cont de investiţii, având 
acces în paralel şi la un depozit garantat, pe 
o perioadă de 6 luni. 

IV. Noi linii de vânzări şi rezul-
tate ramarcabile 

Anul trecut realizările diviziilor de vânzări au 
stat sub semnul performanţei, reuşindu-se o 
depăşire a rezultatelor atinse în anii prece- 
denţi. Amintim aici rezultatele diviziei Cor-
porate:

■ Creşterea soldului la credite cu 29% faţă 
de 2014;

■ Creşterea depozitelor cu 52% faţă de 2014;

■ Creşterea veniturilor totale pe linia de 
business Corporate cu 15%;

…dar şi ale colegilor de la Divizia Large 
Corporate, cu realizări la final de an de 
129%, cu depozite atrase de peste 260 
milioane Lei şi depăşirea plafonului de 150 
milioane Lei  credite. Tot în 2015 a fost acor-
dat cel mai mare credit din istoria Libra Inter-
net Bank, pentru proiectul Florisal (Cluj).  

În ceea ce priveşte segmentul Large             
Corporate, Libra Internet Bank a mizat în 
2015 pe stabilirea parteneriatelor cu cei mai 
importanţi jucători de pe piaţa din România. 
Una dintre provocări a reprezentat-o piaţa 
imobiliară, un pariu câştigat cu jucători 

importanţi din domeniu, cu experienţă pe 
plan internaţional, dar şi de pe piaţa naţio- 
nală. 

Trăgând linie, putem spune că 
piaţa din România are în plus 

aproximativ 1,000 de 
apartamente în complexe 
rezidenţiale cunoscute, 

datorită parteneriatelor cu 
divizia de Large Corporate a 

Libra Internet Bank. 

Totodată, în 2015 am înfiinţat o nouă linie 
de business dedicată IMM-urilor, din dorin- 
ţa de a creşte acest segment de clienţi şi de 
a putea oferi soluţii cât mai eficiente de 
finanţare micilor întreprinzători.  

Continuăm seria rezultatelor deosebite şi pe 
partea de Colectare Debite, unde 2015 a 
reprezentat anul cu cele mai bune recu-
perări din executare (30.6 milioane lei), cu 
scăderea indicatorului de Portofoliu la Risc 
la 30 de zile la 5.4%, faţă de 6.1% în 2014, 
dar şi cu creşterea gradului de încasare a 
garanţiilor FNGCIMM cu 180% faţă de anul 
2014.

V. Libra Internet Bank- un par- 
tener de încredere pentru insti-
tuţiile financiare internaţionale
 
În 2015 Libra Internet Bank a semnat cu 
Fondul European de Investiţii primul con-
tract de împrumut garantat sub programul 
COSME (Competitiveness of Enterprises and 
Small and Medium-sized Enterprises).

Acordul COSME a reprezentat o premieră 
pentru piaţa bancară din România şi a impli-
cat o reducere semnificativă a cerinţelor 
colaterale de acordare a creditelor pentru 
clienţii Libra Internet Bank. Astfel, pentru o 
perioadă de 3 ani, peste 1600 de companii 
vor dispune de un plafon de credite de 240 
miloane lei, beneficiind de comison zero de 



garantare şi garanţii de până la 50% din 
valoarea creditului. 

Printre cele mai importante realizări              
ale anului 2015 se numără şi semnarea       
contractului de finanţare pentru linia      
PROGRESS destinată microîntreprinderilor, 
finanţat de Comisia Europeană şi gestionat 
de Fondul European de Investiţii.

Programul Progress Microfinance a permis 
Libra Internet Bank să ofere şanse mai mari 
de accesare la finanţare microi ntreprinderi- 
lor, în special antreprenorilor care întâmpină 
greutăţi în accesarea creditelor din surse 
bancare tradiţionale. 

Pentru a veni în sprijinul IMM-urilor, Libra 
Internet Bank a organizat pe parcursul 
anului 2015 o serie de workshop-uri gratuite 
pe tema "Finanţări accesibile prin garanţii 
acordate de Uniunea Europeană". Acestea 
au avut loc în principalele oraşe din ţară, 
precum Bucureşti, Iaşi, Oradea, Ploieşti sau 
Piteşti şi au constituit un prilej pentru spe-
cialiştii Libra Internet Bank de a detalia opor-
tunităţile de finanţare oferite de produsele cu 
garanţie 50% acordate prin programul 
COSME. 

VII. Sprijinirea activităţilor de 
finanţare pentru profesii libe- 
rale 

Libra Internet Bank a continuat să vină în 
întâmpinarea celor care fac parte din seg-
mentul profesiilor liberale cu produse flexi-
bile, în acord cu dinamismul clienţilor noştri. 
Creditul instant pentru susţinerea activităţii 
curente destinat medicilor, executorilor jude- 
cătoreşti şi notarilor este unul dintre aceste 
produse cu care ne mândrim, creditul acor- 
dându-se pe loc la sediul clientului în doar 
două ore, fără a fi nevoie deplasarea la 
bancă.

Materializarea eforturilor noastre de a oferi 
cele mai bune soluţii financiare pentru seg-
mentul profesiilor liberale a însemnat în 
2015 atingerea unei cote de piaţă de peste 
80% în rândul executorilor judecătoreşti, 
datorită contului de consemnare. 

Ca în fiecare an, şi de data aceasta am con-
tinuat să fim prezenţi la evenimente de top 
destinate profesiilor liberale. Menţionăm aici 
participarea, în calitate de partener, la Gala 
Excelenţei în Mediere desfăşurată în peri- 
oada 27 - 28 februarie în Cluj-Napoca, care 
a adunat la un loc cei mai apreciaţi mediatori 
din România. Un alt eveniment a fost Con-
gresul Asociaţiei Medicilor Stomatologi 
din Municipiul Bucureşti (AMSMB), organi-
zat cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătăţii 
Orale la Bucureşti. 
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VIII. Agricultura 

În 2015, Libra Internet Bank şi-a consolidat 
poziţia de finanţator al fermierilor români. 
Astfel, eforturile susţinute ale diviziei Agri-
business în găsirea celor mai bune soluţii 
care să răspundă nevoilor de finanţare ale 
fermierilor din întreaga ţară s-au concretizat 
în atingerea unui grad de profitabilitate
ridicat.

Prin preocuparea continuă pentru dezvolta- 
rea unor parteneriate de durată cu fermierii, 
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VIII. Agricultura 

echipa de specialişti agricoli Libra Internet 
Bank a reuşit îndeplinirea unui obiectiv        
de vânzări însemnat depăşind cu 47% volu-
mele de credite prognozate la începutul 
anului. Totodată, procentul de întârziere 
pentru indicatorul de Portofoliu la Risc la 30 
de zile a atins un procent mai mic de 1%.
  
În 2015, Libra Internet Bank şi-a extins 
portofoliul de produse pentru fermieri şi a 
introdus în oferta Creditul pentru legumicul-
tori, o soluţie de finanţare rapidă şi flexibilă 
pentru cultivatorii de legume, prin care aceş-
tia pot accesa până la 100.000 lei. 

Totodată, menţionăm participarea la o serie 
de evenimente agricole din întreaga ţară, 
prin care am reuşit să oferim consultanţă 
gratuită fermierilor şi să fim aproape de ne- 
voile acestora. 

Am fost prezenţi la Agriplanta (iunie) şi 
Indagra (noiembrie), unde am susţinut agri-
cultorii români cu oferte avantajoase la cre- 
dite şi le-am oferit informaţii despre finanţări, 
în acord cu nevoile lor (cumpărare de 
terenuri agricole, construcţie sau extinderea 
fermei, achiziţie de echipamente agricole, 
legumicultură, inputuri etc).

ridicat.

Prin preocuparea continuă pentru dezvolta- 
rea unor parteneriate de durată cu fermierii, 

în acord cu nevoile lor (cumpărare de 
terenuri agricole, construcţie sau extinderea 
fermei, achiziţie de echipamente agricole, 
legumicultură, inputuri etc).



VIII. Premii

Recunoaşterea meritelor pentru 2014 s-a 
simţit încă de la începutul anului, iar în ianu-
arie am fost premiaţi pentru produsul inova-
tor Contul online. În cadrul Galei eFinance, 
organizată de trustul de presă FinMedia, am 
obţinut două premii, la categoriile "e-bank-
ing" şi "e-product". 
  
Validarea performanţelor produselor Libra a 
venit şi pentru Wallet LibraPay, primul 
portofel electronic propriu-zis al unei bănci 
comerciale din România care integrează 
soluţia de plăţi online şi mobile MasterPass. 
Serviciul MasterPass a fost disponibil           
în portofelul digital LibraPay în trimestrul I al 
anului 2016, însă în noiembrie am fost 
premiaţi în cadrul Galei Finmedia pentru 
colaborarea cu MasterCard în vederea 
lansării acestui nou produs. Utilizatorii     
wallet-ului pot efectua plăţi electronice în 
reţeaua globală de acceptare MasterPass, 
beneficiind de acces neîntrerupt la istoricul 
tranzacţiilor efectuate şi de unificarea plăţii 
facturilor şi a cumpărăturilor în aceeaşi apli-
caţie. 

În luna iunie Libra Internet Bank a primit pre-
miul "Euro STP Excellence Award" pentru 
calitatea execuţiei plăţilor în Euro. Premiul a 
fost acordat de către KBC Group NV şi 
recompensează performanţa procesării plă- 
ţilor internaţionale în moneda euro. Libra 
Internet Bank a primit cel mai mare punctaj, 
99.99%, pentru excelente standarde ope- 
raţionale în moneda Euro. 

IX. Resurse umane- Programe 
pentru angajaţi

Performanţele obţinute de-a lungul timpului 
de către Libra Internet Bank se datorează în 
bună măsură pregătirii şi profesionalismului 
angajaţilor noştri. În scopul asigurării unei 
instruiri adecvate a angajaţilor săi, Libra 
Internet Bank pune la dispoziţia acestora, 
încă de la început, programe dedicate.

Unul dintre acestea este şi Academia de 
Training, un program de training intensiv 
adresat tinerilor la început de drum, care îşi 
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doresc să urmeze o carieră în banking. Timp 
de 4 săptămâni, participanţii beneficiază de 
pregătire intensivă, acumulând cunoştinţe 
valoroase în domeniul vânzărilor şi al anali-
zei financiare, iar la sfârşitul programului pot 
primi o ofertă de angajare.  

În 2015 s-au înregistrat cele mai 
bune rezultate de la începutul 
programului, în cadrul Acade-
miei de Training înscriindu-se 

cele mai multe grupe. Dintre cei 
36 de oameni înscrişi, 17 au 

rămas în organizaţie şi 
performează constant.  

Noii angajaţi beneficiază şi de un program 
de inducţie online, ce are ca scop prezen-
tarea, prin intermediul unor materiale video, 
a principalelor informaţii de care angajaţii au 
nevoie în munca lor. În felul acesta, se fami- 
liarizează mai uşor cu procedurile şi produ- 
sele băncii şi pot veni în întâmpinarea 
clienţilor cu răspunsuri rapide şi profesio- 
niste încă din prima zi de lucru.

Noi standarde de calitate în procesele 
interne 

2015 este anul în care am ridicat standar-
dele în raport cu calitatea proceselor 
interne. Din dorinţa de a îmbunătăţi perma-
nent procesele operaţionale şi de a oferi 
sprijin  liniilor de business, în 2015 au fost 
înfiinţate în Divizia Managementul Calităţii 
Proceselor 6 poziţii noi, prin care am asigu-
rat managementul proiectelor complexe.

De asemenea, am implementat în Centrul 
de Procesare sistemul de management 
Lean Kaizen, care duce la creşterea 
eficienţei şi a calităţii proceselor, prin elimi- 
narea pierderilor,  standardizarea activităţii 
şi îmbunătăţirea continuă.  

Un rol important îl joacă în îmbunătăţirea 
proceselor băncii şi feedback-ul primit din 
partea angajaţilor, implementat cu ajutorul 
colegilor de la Divizia Managementul Calităţii 
Proceselor. Astfel, în 2015 am implementat 
52% dintre propunerile sucursalelor de 
îmbunătăţire a fluxurilor operaţionale.






















































































































