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Descrierea proiectului: 

 

 Raiffeisen Bank România („RBRO”) intenţionează să obţină un 
împrumut sindicalizat prin structura de împrumut BERD A/B, în 
valoare de minimum 90 milioane Euro, pentru obiective de 
finanţare generală, inclusiv pentru tranzacţii comerciale.  BERD 
este dispusă să acorde până la 40 milioane Euro sub forma unui 
împrumut de tip A. 

Dacă finanţarea se aprobă de către Consiliul de Administraţie al 
BERD, Proiectul va avea drept scop facilitarea primei 
sindicalizări a RBRO pentru susţinerea dezvoltării portofoliului 
său de credite şi menţinerea unei poziţii de piaţă solide prin 
diversificarea surselor sale de finanţare. 

Impactul asupra tranziţiei: După primirea aprobării Consiliului de Administraţie, implicarea 
BERD în tranzacţie va susţine procesul de revenire a sectorului 
bancar din România după criza financiară mondială.  În special, 
se va urmări susţinerea diversificării surselor de finanţare şi 
accesul pe piaţa internaţională al unei bănci sistemice. Astfel, 
RBRO îşi va putea menţine şi extinde activităţile de creditare. 

Clientul: RBRO este a treia bancă din România ca mărime, cu o cotă de 
piaţă de 6,4% din punctul de vedere al activelor. Este deţinută 
de Raiffeisen Bank International Group. Este o bancă 
universală, care oferă o gamă largă de produse şi servicii 
companiilor, persoanelor fizice şi instituţiilor prin reţeaua sa de 
540 sucursale. 

Finanţarea din partea BERD: BERD este dispusă să acorde până la 40 milioane Euro sub 
forma unui împrumut de tip A. 

Costul total al proiectului: Valoarea totală a creditului sindicalizat va fi de până la 160 
milioane Euro. 

Impactul asupra mediului: Clasificat FI. RBRO va trebui să se conformeze Cerinţelor de 
Performanţă pentru Institutii Financiare ale BERD (mai exact, 
PR2 şi 9), ceea ce presupune respectarea Listelor de Mediu şi 
Excludere Socială şi de Referinta a BERD şi să prezinte 
rapoarte anuale de mediu şi sociale către BERD. 

Cooperarea tehnică: Nu se aplică. 

Persoana de contact a companiei: Raluca Nicolescu, Raiffeisen Bank România 

Tel: +(4021) 3061260 

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 

E-mail:raluca.nicolescu@raiffeisen.ro   

Daniela Tsoneva, Raiffeisen Bank International 

Tel: +43 1 71707-1297 

E-mail: daniela.tsoneva@rbinternational.com 

Posibilităţi de afaceri: Pentru posibilităţi de afaceri şi achiziţii, contactaţi compania 
client. 

Întrebări generale: Pentru intrebări referitoare la proiectul BERD care nu sunt legate 
de achiziţii:  

Tel: +44 20 7338 7168; Fax: +44 20 7338 7380  

E-mail: projectenquiries@ebrd.com  

Politica de informare publică (PIP) PIP stabileşte modul în care BERD comunică informaţiile şi îşi 
consultă părţile interesate, astfel încât să promoveze o mai bună 
cunoaştere şi înţelegere a strategiilor, politicilor şi activităţilor 
sale. 
Textul PIP: 

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

Mecanismul contestaţilor privind 
proiectul (MCP) 

BERD a adoptat Mecanismul de Contestaţii privind Proiectul 
(MCP) pentru a crea posibilitatea unei analize independente a 
contestaţiilor primite de la una sau mai multe persoane fizice sau 
de la organizaţii în legătură cu proiectele finanţate de Bancă 
despre care se susţine că ar avea efecte negative sau care ar 
putea avea astfel de efecte.  Regulamentul de Procedură care 
guvernează MCP poate fi găsit la 
www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf, iar versiunea 
în limba rusă la 
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.pdf  

Orice contestaţie în baza MCP trebuie depusă în termen de 
maximum 12 luni de la ultima distribuire a fondurilor BERD. 
Puteţi contacta responsabilul cu MCP (la pcm@ebrd.com) sau 
reprezentanţa locală a BERD pentru asistenţă, în cazul în care 
aveţi nelămuriri privind termenul de depunere a contestaţiilor. 

 
 

Documentele Rezumative ale Proiectului sunt întocmite înainte de analiza Consiliului de Administraţie al BERD. 
Detaliile unui proiect se pot modifica după comunicarea unui Document Rezumativ al Proiectului. Documentele 
Rezumative ale Proiectului nu pot fi considerate a reprezenta politica oficială a BERD. 
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