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Denumirea proiectului: Expur - Extindere 

Tara: Romania 

Numar proiect: 41786 

Sector de activitate: Agribusiness 

Public/Privat: Sector privat 

Data sedintei consiliului: 1 septembrie 2011 

Stadiu:  Extinderea proiectului va fi semnata la 2 septembrie 2011 

Data comunicarii Documentului de 
Expunere Sumara a Proiectului : 
 

 

Descrierea proiectului: 

 

In noiembrie 2010 BERD a aprobat o finantare in valoare de 80 
milioane euro pentru a sprijinirea planurilor de dezvoltare ale 
societatii Expur S.A., o companie romaneasca de procesare a 
semintelor de floarea soarelui, localizata in sud-estul Romaniei.  
In septembrie 2011, BERD a crescut finantarea catre Expur cu 
30 milioane euro. 

Proiectul va ajuta Expur la cresterea capacitatii, imbunatatirea 
eficientei si a calitatii productiei, la extinderea portofoliului de 
produse precum si crestera cotei de piata in Romania.   

Impactul asupra tranzitiei: Imprumuturile acordate de BERD vor facilita extinderea pietei si 
a competitiei prin introducerea unor produse noi pe piata 
romaneasca in scopul de a oferi consumatorilor mai multe 
optiuni in fata produselor din import. Un efect demonstrativ va fi 
atins prin implementarea unei noi tehnologi de productie, a 
eficientizarii productiei, precum si a schimbului de cunostinte si 
aptitudini. 

Clientul: Expur S.A se angajeaza in achizitia, presarea si procesarea 
semintelor de floarea soarelui si rapita pentru piata romaneasca 
si pentru export. Produsele finale vor fi reprezentate de uleiul 
comestibil de floarea sorelui, masa proteica rezultata din 
procesarea semintelor de floarea soarelui si a celor de rapita 
precum si biodiesel. 

Finantarea BERD: 1)80 milioane Euro Pentru finantarea investiilor si capital de 
lucru 

2) 30 milioane euro pentru finantarea capitalului circulant 

Toate imprumuturile sunt sindicalizate catre banci comerciale. 

Costul total al proiectului: 110 milioane EURO  
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Impactul asupra mediului: 
Conform Politicii Sociale si de mediu 2008 aprobata de catre 
BERD proiectul a fost incadrat in Categoria B. Potentiale efecte 
sociale si de mediu viitoare, asociate cu proiectul sunt specifice 
locatiei si au fost considerate si abordate prin masuri de 
atenuare. 
Procesul BERD de analiza sociala precum si a impactului 
asupra mediului a constat in evaluarea rezultatelor auditului de 
mediu, protectiei si sigurantei muncii efectuat la locatiile Expur; 
in plus clientul a completat chestionarul BERD privind evaluarea 
politicilor de mediu si siguranta sociala. Rezultatele analizei 
demonstreaza ca locatiile clientului nu sunt asociate cu niciun fel 
de problema majora de mediu sau sociala, nu sunt o sursa de 
poluare a mediului si nici nu reprezinta un risc pentru 
comunitatile locale. 
 
Bazandu-se pe concluziile rezultate, s-a intocmit un Plan de 
Actiune Social si de Mediu (ESAP) si s-a agreeat cu Sponsorul 
asigurarea conformitatii cu Cerintele de Performanta ale Bancii. 
Planul de Actiune Social si de Mediu va mentine locatiile 
Clientului in conformitate cu standardele romanesti, ale UE si 
BERD in ceea ce priveste mediul inconjurator si protectia si 
siguranta muncii. Compania va raporta periodic cu privire la 
implementarea ESAP.  
In martie 2011, Compania a oferit Bancii primul raport anual de 
mediu. Compania pregreseaza cu succes in implementarea 
ESAP. 
Practicile si procedurile clientului privind regulile de protectie a 
mediului si a muncii sunt conforme cu cerintele bancii. 
Compania se angajeaza sa respecte pe viitor standardele 
impuse de banca in cadrul tuturor activitatilor desfasurate. 
 
Banca va monitoriza, pe toata perioada desfasurarii proiectului, 
aspectele sociale si de mediu ale companiei, prin intermediul 
rapoartelor anuale, precum si prin vizite periodice la fata locului. 
Compania se obliga sa anunte banca cu privire la orice accident 
sau potential accident ce poate avea efect asupra mediului, 
personalului sau asupra sigurantei publice. 

 

Cooperare tehnica : Nu este cazul. 

Date de contact ale companiei Fabien KAY, Director Comunicare Divizia Seminte  

Sofiproteol 

Email: f.kay@prolea.com 

Tel: +33 1 40 69 49 58; Fax: +33 1 40 69 49 86;  

Oportunitati de afaceri: Pentru oportunitati de afaceri sau achizitii, contactati compania 
client. 

Informatii generale: Solicitari de informatii privind proiecte BERD, dar nu si privind 
procesul de achizitie: 

Tel: +44 20 7338 7168; Fax: +44 20 7338 7380 
Email: projectenquiries@ebrd.com 

Politica de Informare a Publicului  
(PIP) 

Politica de Informare a Publicului  stabileste modul in care BERD 
comunica 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/about/policies/pip/index.htm 

One Exchange Square, London EC2A 2JN, United Kingdom 
Tel: +44 20 7338 6000   Fax: +44 20 7338 6100   http://www.ebrd.com 

mailto:projectenquiries@ebrd.com
http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm


One Exchange Square, London EC2A 2JN, United Kingdom 
Tel: +44 20 7338 6000   Fax: +44 20 7338 6100   http://www.ebrd.com 

Mecanismul de Recurs Independent 
(MRI) 

BERD a creat Mecanismul de Recurs Independent (MRI) pentru 
a da posibilitatea indivizilor, grupurilor locale sau organizatiilor 
care pot fi afectate in mod direct si advers de un proiect al Bancii 
sa faca reclamatii sau plangeri la Banca, independent de 
operatiunile bancare. Instructiunile privind modul de formulare a 
unei reclamatii si Regulile de Procedura pot fi gasite la adresa :   
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/pcm.pdf, 
versiunea in limba Rusa poate fi gasita la adresa 

http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/PCMRulesRussia
n.pdf  

Orice plangere conform MRI trebuie depusa in termen de maxim 
12 luni de la ultima distribuire a fondurilor BERD. Biroul MRI 
poate fi contactat la pcm@ebrd.com sau poate fi contactat biroul 
BERD relevant din tara in proiectului pentru asistenta si in caz 
de lamuriri suplimentare cu privire la perioada in care se poate 
depune reclamatia. 
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