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Numele proiectului: BRD – Facilitatea de eficienta energetica pentru municipalitati 

Tara: Romania 

Numarul proiectului 43525 

Sectorul de activitate  Imprumuturi acordate bancilor 

Public/Privat: Sector privat 

Data consiliului: 31 ianuarie 2012 

Stadiul: Revizuirea conceptului 

Descrierea proiectului BERD are in vedere acordarea unei finantari de pana la 10 
milioane euro catre BRD SocGen (BRD) in cadrul Facilitatii de 
eficienta energetica pentru municipalitati, ce va fi utilizata de 
pentru imprumuturi catre municipalitatile din Romania.  BRD 
va utiliza fondurile pentru a finanta pe termen mediu si lung 
municipalitatile si companiile private de tip ESCO pentru 
proiecte ce vizeaza eficienta energetica. In plus, BERD are in 
vederea acordarea unei alte finantari in valoare de 20 milioane 
euro in cadrul Facilitatii de eficienta energetica pentru 
intreprinderile mici si mijlocii (IMM). Ambele proiecte vor fi 
implementate sub cadre de lucru individuale, deja facute 
publice.  

Impactul de tranzitie:  Facilitatea de eficienta energetica pentru municipalitati va 
contribui la procesul de tranzitie prin mentinerea unui flux 
esential de imprumuturi catre municipalitati si companii private 
de tip ESCO, intr-un moment in care disponibilitatea creditelor 
este constransa. Impactul potential asupra tranzitiei deriva, de 
asemenea, din efectul demonstrativ asociat cu economiile de 
energie si va contribui la eficientizarea cheltuielilor 
municipalitatilor  şi sectorului privat ESCO. 

Clientul: BRD SocGen, Romania (BRD). Incepand cu sfarsitul lunii 
septembrie 2011, activele totale BRD s-au ridicat la 10,579 
milioane euro, iar valoarea capitalului propriu la 1,154 milioane 
euro (RAS). Profitul net IFRS pe anul 2010 auditat a fost  de 
240 milioane euro. BRD este clasata a doua banca din 
Romania, cu o cota de piata de 14,5% din totalul activelor 
bancare la sfarsitul luniii iunie 2011. 

Finantatea BERD Linia de credit  de eficienta energetica pentru municipalitati – 
pana la 10 milioane euro 

Costul total al proiectului  Pana la  10 milioane euro 

Impactul asupra mediului Clasificat FI. BRD va trebui să se conformeze Cerintelor de 
Performanta pentru Institutii Financiare ale BERD (mai exact, 
PR2 si 9), ceea ce presupune respectarea Listelor de Mediu si 
Excludere Sociala si de Referinta a BERD si sa prezinte 
rapoarte anuale de mediu si sociale catre BERD.  Sub-
imprumutatii vor fi obligati sa se conformeze normelor 
nationale de mediu, sanatate si siguranta si cerintelor Fortelor 
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de munca.  

Cooperarea tehnica: Cooperarea tehnica a fost  acordata in conformitate cu 
facilitatile pentru eficienta energetica anterioare si in 
conformitate cu Facilitatea de sprijin pentru competitivitate 
sprijinita financiar de catre Uniunea Europeana (UE). 
Asistenta tehnica viitoare finantata de catre UE va fi acordata 
in cadrul acestei facilitati.  

Persoana de contact ale companiei  
BRD SocGen 
D-na Carmen Arhip - Director 
Turnul BRD - Bvld Ion Mihalache, nr.1-7 
011171 Bucuresti 
Romania 
 
Tel: 00 40 21 301 45 52 
Fax: 00 40 21 301 65 26 

E-mail: Carmen.arhip@brd.ro  

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

Politica de achizitii va fi in concordanta cu termenii si conditiile 
specifice din Declaratia de Politici (Policy Statement) agreata 
pentru acest proiect.  

Intrebari general: Pentru intrebari referitoare la proiectul BERD care nu sunt 
legate de achizitii: 
Tel: +44 20 7338 7168; Fax: +44 20 7338 7380 
Email: projectenquiries@ebrd.com 

Politica de informare publica (PIP) PIP stabileste modul în care BERD comunica informatiile si isi 
consulta partile interesate, astfel incat sa promoveze o mai 
buna cunoastere si intelegere a strategiilor, politicilor si 
activitatilor sale. 

 
Textul PIP: 
http://www.ebrd.com/pages/about/what/policies/pip.shtml 

Mecanismul contestatilor 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 organizatii în legatura cu proiectele finantate de 
Banca despre care se sustine ca ar avea efecte negative sau 
care ar putea avea astfel de efecte.  Regulamentul de 
Procedura care guverneaza MCP poate fi gasit la 
www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf, iar versiunea 
in limba rusa la 
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.pdf.  

Orice contestatie in baza MCP trebuie depusa in termen de 
maximum 12 luni de la ultima distribuire a fondurilor BERD. 
Puteţi contacta responsabilul cu MCP (la pcm@ebrd.com) sau 
reprezentanta locala a BERD pentru asistenta, in cazul in care 
aveti nelamuriri privind termenul de depunere a contestatiilor. 
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