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Sectorul de activitate: Împrumuturi acordate băncilor 

Public/Privat: Privat 

Data consiliului: 13 septembrie 2011 
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Descrierea proiectului: 

 

BERD analizeaza o operaţiune cadru de 60 de milioane de euro, 
prin care Banca asigură finanţare băncilor comerciale şi 
companiilor de leasing din România pentru acordarea de 
împrumuturi IMM-urilor din sectorul privat pentru investiţii în 
eficienţă energetică şi energie regenerabilă. 

Impactul asupra tranziţiei: Proiectul generează impact asupra tranziţiei demonstrând 
efectele folosirii energiei în mod raţional pentru îmbunătăţirea 
competitivităţii IMM-urilor în contextul costurilor tot mai mari 
pentru energie. 

Facilitatea va ridica nivelul de conştientizare şi asimilarea în 
cadrul întreprinderilor a obiectivelor promovate de BERD 
conform Iniţiativei privind Energia Durabilă (în special SEI2) şi 
de catre Guvernul României conform Strategiei privind Energia 
pentru 2007 - 2020 în legătură cu folosirea eficientă a resurselor 
energetice. 

În contextul revenirii în urma crizei, Proiectul va asigura în mod 
esenţial finanţarea pe termen mediu necesară instituţiilor 
financiare din România pentru acordarea de împrumuturi IMM-
urilor in vederea finanţarii investiţiilor în eficienţa energetică. 
Proiectul va ajuta la dezvoltarea şi confirmarea mecanismelor de 
finanţare a proiectelor privind eficienţa energetică prin modele 
noi de afaceri, inclusiv pentru leasing, create special pentru a 
depăşi aspecte aferente proiectelor de eficienţă energetică care 
sunt considerate riscante sau pentru a reduce costurile 
tranzacţiilor. 

În cele din urmă, Proiectul va transfera şi va dezvolta experienţa 
în rândul instituţiilor financiare, sponsorilor proiectului şi 
companiilor locale de consultanţă în legătură cu evaluarea 
tehnică şi financiară a investiţiilor în eficienţă energetică şi 
energie regenerabilă. 

Clientul: Clienţii facilităţii vor fi bănci comerciale şi/sau companii de 
leasing din România. Clienţii sunt selectaţi din rândul instituţiilor 
financiare cu capacitate instituţională şi angajament pentru a 
dezvolta cu succes o linie de afaceri constand in investii ale 
IMM-urilor în energie durabilă. 

Finanţarea din partea BERD: 60 milioane euro. 

Costul total al proiectului: 60 milioane euro. 
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Impactul asupra mediului: Categoria FI. Prezentul Proiect oferă oportunităţi de mediu 
semnificative deoarece va contribui la reducerea gazelor cu 
efect de seră. Toate instituţiile financiare ce participă trebuie să 
respecte Cerinţele de Performanţă 2 („PR”) ale BERD privind 
condiţiile de muncă. Toate sub-împrumuturile din liniile de credit 
vor trebui să respecte cerinţele PR9. Clientii finanţaţi prin liniile 
de credit vor trebui să respecte cerinţele naţionale privind 
standardele de mediu, sănătate, siguranţă şi muncă. Raportarea 
privind sub-proiectele şi rapoartele anuale de mediu şi sociale 
vor fi asigurate de institutiile financiare participante. 
Consultantanti independenti vor fi angajati in cadrul acestui 
Proiect pentru a analiza propunerile de proiecte şi pentru a 
confirma respectarea cerinţelor legislaţiei naţionale privind 
mediul, sănătatea şi siguranţa. 

Cooperarea tehnică: Facilitatea este completata de un grant acordat de UE care va 
acoperi: 

i) stimulente pentru IMM-uri; 

ii) program de asistenţă tehnică pentru a asigura sprijin în 
implementare instituţiilor financiare şi IMM-urilor. Componenta 
de asistenta tehnica este esenţială pentru Proiect şi va asigura 
că sub-proiectele eligibile sunt monitorizate şi finalizate în mod 
satisfăcător şi că doar în acest caz vor fi acordate stimulentele. 

a. Consultantul Proiectului (CP) va asista cu proiectarea, 
lansarea şi funcţionarea cu succes a Facilităţii. Acesta va fi 
responsabil să promoveze Facilitatea, să asigure coordonare 
generală şi asistenţă în dezvoltarea sub-proiectelor de eficienţă 
energetică şi energie regenerabilă prin susţinerea potenţialilor 
clienti în vederea identificării cerinţelor lor de investiţie. 

b. Consultantul privind verificarea (CV) va asigura că obiectivele 
Facilităţii sunt atinse prin verificarea şi confirmarea că sub-
proiectele au fost finalizate conform planurilor de investiţii 
corespunzătoare şi că sunt pe cale să atingă economiile de 
energie planificate. 

Persoana de contact a companiei: Shireen El-Wahab 

E-mail: elwahas@ebrd.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 
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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 ca reprezinta politica oficială a BERD. 

Ultima actualizare din data de 12 august 2011. 


