
ab0cd   project summary document 
 

Proiect: Raiffeisen Leasing Romania – Senior Loan 

Tara: Romania 

Numar proiect: 42074 

Sector de activitate: Institutii financiare non-bancare 

Public/Privat: Sectorul privat 

Data sedintei Consiliului Director: 18 Ianuarie 2011 

Stadiul:   Aprobata de Consiliul Director 

Data publicarii rezumatului proiectului  This is filled in by the PSD editor in Communications 

Descrierea proiectului si a obiectivelor: 

 

BERD are în vedere acordarea unui imprumut  Raiffeisen Leasing 
România în valoare de 30 milioane EUR pentru finantarea IMM-urilor 
(conform definiţiei UE). 

Impactul asupra tranzitiei: Linia de credit va contribui la procesul de tranziţie prin mentinerea unui 
flux esenţial de creditare a intreprinderilor intr-un moment în care 
disponibilitatea finantarilor, în special pentru IMM-uri, este limitata. Criza 
financiara a afectat negativ piata de leasing si cele mai multe companii 
de leasing si-au redus operaţiunile, desi indicii recente arata ca cererea 
de noi finantari este în crestere. 

Clientul: Raiffeisen Leasing Romania face parte din Grupul Raiffeisen. Cota de 
piata, bazata pe  volumul de noi finantari la sfarsitul lunii iunie 2010, a 
fost de 5,6%, Raiffeisen Leasing Romania fiind clasata  în primii sase 
jucatori pe piata de leasing romaneasca. 

Finantarea BERD: 30 milioane  de euro  

Costul total al proiectului: 30 milioane de euro 

Impactul asupra mediului: 
 
Raiffeisen Leasing Romania  va fi obligat sa se conformeze Cerintelor 
de Performanta in Mediu 9 (PR 9) ale BERD la acordarea leasingurilor 
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 : 

Gabriel Patrinoiu 
Director Trezorerie. 
Raiffeisen Leasing IFN S.A. 
Tel.: +(4021) 403.33.28  
Fax: +(4021) 403 33 55 
 

Oportunitati de afarceri: Pentru oportunitati de afaceri sau achizitii, va rugam sa contactati direct 

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



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

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.  
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.  
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