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Descrierea proiectului 
 
BERD a semnat cu subsidiarele Alpha Bank (ABG) din Romania si Serbia doua acorduri de imprumut 
in valoare totala de 200 milioane euro, parte a unui pachet regional aprobat in Iulie 2010. Proiectele 
sunt destinate furnizarii de finantare pe termen mediu si lung prin intermediul subsidiarelor Alpha 
Bank pentru creditarea intreprinderilor private care opereaza in acele tari implicate. 
 
Investitiile BERD fac parte din angajamentul comun al BERD, al Grupului Bancii Mondiale si al 
Bancii Europene pentru Investitii (BEI) pentru asigurarea a peste 24 miliarde de euro pentru sustinerea 
sectoarelor bancare din regiune si pentru finantarea companiilor afectate de criza globala. 
 
Impactul asupra tranzitiei 
 
Liniile de credit vor contribui la procesul de tranzitie prin mentinerea fluxului esential de finantare 
catre companii, intr-un moment cand activitatea de creditare, in special pentru IMM-uri, a fost 
restransa. 
 
Client 
 
Subsidiare ale Grupului Alpha Bank in doua tari din regiunea BERD.  
 
Alpha Bank Group este un grup bancar international cu un angajament puternic si de lunga durata in 
regiune, cu o prezenta in mai multe tari din Europa Centrala si de Sud-Est, cu un total de 6.001 de 
angajati ce deservesc clientii prin intermediul a peste 564 subsidiare in aceasta regiune, conform 
cifrelor valabile la sfarsitul lunii iunie 2010. 
 
 
Finantare BERD 
 
150 milioane de euro 
 
 
Costul total al proiectului 
 
200 milioane de euro 
 
 
Impactul asupra mediului 
 
Subsidiarele ABG vor fi obligate sa se conformeze Cerintelor de Performanta in Mediu 9 (PR 9) ale 
BERD la acordarea creditelor locale, precum si sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu PR 2, sa 
adere la listele BERD de excludere si referinta de mediu si sociala, si sa trimita rapoarte anuale de 



mediu si sociale catre Banca. Imprumutatii subsidiarelor vor fi obligati sa se conformeze cerintelor 
nationale aplicabile de mediu, sanatate si siguranta si munca. 
 
 
Cooperare tehnica 
 
Nu este cazul. 
 
 
Persoana de contact din cadrul companiei 
 
Dl. Sergiu Oprescu - Executive President 
Alpha Bank Romania 
Calea Dorobantilor, Nr. 237B,  Sector 1 
Bucuresti 010566 
Romania 
 
Telefon: 00 40 21 455 7001 
Fax: 00 41 21 231 6573 
 
 
Oportunitati de afaceri 
 
Pentru oportunitati de afaceri sau achizitii, va rugam sa contactati direct compania client. 
 
 
Informatii generale 
 
Pentru informatii privind proiectul BERD, cu exceptia achizitiilor: 
Tel: +44 20 7338 7168;  
Fax: +44 20 7338 7380 
Email: projectenquiries@ebrd.com  
 
 
Politica de Informatii Publice (PIP) 
 

Politica de Informare a Publicului  stabileste modul in care BERD comunica informatii si se consulta 
cu partile interesate pentru a asigura o mai buna cunoastere si intelegere a strategiilor, politicilor si 
operatiunilor sale.  

Textul Politicii de Informare a Publicului  poate fi gasit  la adresa: 
http://www.ebrd.com/pages/about/what/policies/pip.shtml.  
 
 
Mecanismul de Recurs Independent (MRI) 
 
BERD a infiintat Mecanismul de Recurs Independent (MRI) pentru a oferi posibilitatea unei evaluari 
independente a plangerilor sau reclamatiilor din partea unuia sau a mai multor indivizi sau organizatii 
cu privire la proiectele finantate de banca, proiecte despre care se presupune sau este posibil sa fi 
cauzat efecte negative. Regulile de procedura privind MRI pot fi gasite la:  
www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf, versiunea in limba rusa fiind disponibila la adresa: 
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.pdf.  
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Orice plangere sub MRI trebuie sa fie inregistrata nu mai tarziu de 12 luni dupa ultima distribuire a 
fondurilor BERD. Puteti contacta ofiterul MRI (la pcm@ebrd.com) sau biroul local relevant al BERD 
pentru asistenta, daca nu sunteti sigur asupra perioadei in care poate fi depusa o plangere sau 
reclamatie.  
 
 
Documentele de rezumat ale proiectelor sunt create inaintea evaluarii de catre Consiliul Director BERD. Detaliile unui proiect se pot 
modifica in urma publicarii unui rezumat de proiect. Documentele de rezumat ale proiectelor nu pot fi considerate ca reprezentand 
politica oficiala BERD.   
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