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Numele proiectului: Credit sindicalizat  de tip A/B - ProCredit Bank Romania  

Ţara Romania 

Numărul proiectului: 43306 

Sectorul de activitate: Institutii Financiare 

Public/Privat: Privat  

Data consiliului: 13 Decembrie 2011 

Stadiul: Aprobare concept 

Publicarea PSD: This is filled in by the PSD editor in Communications 

Descrierea proiectului: 

 

BERD intenţionează să acorde Procredit Bank Romania 
(“PCBR”) un împrumut sindicalizat în valoare de 11.4 milioane 
Euro pentru finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) din 
România.                                   

Impumutul va fi structurat sub forma schemei de finanţare BERD 
de tip  A/B. BERD va acorda un împrumut de până la 5 milioane 
Euro, în timp ce alte 3.4 milioane Euro vor fi alocate de către 
TaiwanICDF, iar diferenţa până la 3 milioane Euro va fi 
sindicalizată pe piaţa internaţională. 

Impactul asupra tranziţiei: Proiectul va creşte disponibilitatea finanţării pe termen mediu 
pentru IMM-uri, precum şi competitivitatea în sectorul bancar.  

Clientul: ProCredit Bank Romania (“PCBR”) este o bancă specializată în 
microfinanţare, parte a grupului internaţional ProCredit Holding - 
o reţea dedicată dezvoltării globale a băncilor specializate în 
microfinanţare. PCBR este deţinută de ProCredit Holding, 
Commerzbank, IFC, KfW, IPC şi BERD. 

Finanţarea din partea BERD: Până la 5 milioane Euro, un împrumut de tip A. 

Costul total al proiectului: Până la 11.4 milioane Euro. 

Impactul asupra mediului: Clasificat FI. PCBR va trebui să se conformeze Cerinţelor de 
Performanţă pentru Instituţii Financiare ale BERD (mai exact, 
PR2 şi 9), sa implementeze proiecte in conformitate cu 
Procedurile BERD de Mediu si Sociale pentru Imprumuturi Micro 
si Mici, şi să prezinte rapoarte anuale de mediu şi sociale către 
BERD. 

Cooperarea tehnică: Nu se aplică. 

Persoana de contact a companiei: Dr. Ilinca Rosetti 
Presedinte Consiliu Executiv  

ProCredit Bank Romania 
Head Office - Fabian Office Center -Bucuresti 

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 

Tel: 0040 21 201 60 00  

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 
Email: 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. 
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