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 Document rezumativ al proiectului 
 

Numele proiectului: Banca Transilvania – Linie de credit pentru IMM-uri 

Tara: Romania 

Numarul proiectului 42967 

Sectorul de activitate: Imprumuturi pentru banci 

Public/Privat: Sectorul privat 

Data sedintei Consiliului Director: 10 iulie 2012 

Stadiul: semnat 

  

Descrierea proiectului si obiective: 

 

BERD a extins un imprumut in valoare de 20 milioane euro 
acordat Bancii Transilvania ce vizeaza  imprumuturi catre IMM-
urile din Romania. Linia de credit va fi folosita de catre Banca 
Transilvania pentru a oferi finantare pe termen lung si mediu 
intreprinderilor mici si mijlocii. 

In plus, BERD ofera un imprumut de 10 milioane euro Bancii 
Transilvania in cadrul Facilitatii de Finantare pentru Energie 
Sustenabila pentru a sustine investitiile IMM-urilor in proiecte de 
eficienta energetica. Acest imprumut este acordat in cadrul 
Facilitatii BERD de Finantare pentru Energie Sustenabila a IMM-
urilor din Romania (RoSEFF), care este accesibila din 12 august 
2011.  

Impactul asupra tranzitiei: Impactul asupra tranzitiei rezulta din sprijinul financiar acordat 
Intreprinderilor Mici si Mijlocii (IMM-uri), care este, in prezent, 
limitat in Romania, in special pentru imprumuturile pe termen 
lung. Sustinerea dezvoltarii Bancii Transilvania, o banca locala 
independenta, va consolida, de asemenea, sectorul bancar in 
contextul actualei crize.   

Clientul: Banca Transilvania este cea mai mare banca cu capital majoritar 
romanesc si a patra cea mai mare din sistemul bancar din 
Romania, avand o cota de piata de 7,8% din activele totale. La 
data de 30 iunie 2012, banca avea un bilant total de  6.511 
milioane euro, un capital de 573 milioane euro si un profit net de 
41 milioane euro. 

Finantare BERD: Un imprumut senior de pana la 20 milioane euro acordat Bancii 
Transilvania prin intermediul Liniei de Credit pentru IMM-uri. 

Un imprumut senior de pana la 10 milioane euro acordat Bancii 
Transilvania in cadrul Facilitatii pentru Energie Sustenabila 
pentru IMM-uri.  

Costul total al proiectului: Pana la 20 milioane euro prin Linia de Credit pentru IMM-uri. 
Pana la 10 milioane euro  prin Facilitatea pentru Energie 
Sustenabila pentru IMM-uri. 



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

Impactul asupra mediului: Clasificat  FI. Banca Transilvania va trebui sa se conformeze 
Cerintelor de Performanta  2&9 ale BERD, precum si 
Procedurilor BERD Sociale si de Mediu pentru Imprumuturi 
Corporate. Aceasta va include aderarea la Listele BERD de 
Excludere Sociala si de Mediu si prezentarea rapoartelor anuale 
sociale si de mediu catre Banca. 

Cooperare tehnica: Nu se are in vedere cooperare tehniaca pentru imprumuturile 
acordate IMM-urilor. 

Asistenta tehnica acordata de Uniunea Europeana in cadrul 
Facilitatii pentru Energie Sustenabila pentru IMM-uri.  

Persoana de contact din partea 
companiei: 

 
Banca Transilvania 
Cluj-Napoca, Str. George Baritiu nr. 8 
E-mail: bancatransilvania@bancatransilvania.ro  
 
Contact: Ms. Mihaela Nadasan – Director Adjunct, Manager al 
Departamentului de Relatii Internationale si Institutii Financiare 
Tel: +40 264 301 107 
Fax: +40 264 407 179 
Email: mihaela.nadasan@btrl.ro 

Oportunitati de afaceri: Pentru oportunitati de afaceri, contactati Clientul. 

Informatii generale: Solicitari de informatii referitoare la proiecte BERD, dar nu 
privind procesele de achizitie: 
Tel: +44 20 7338 7168; Fax: +44 20 7338 7380 
Email: projectenquiries@ebrd.com 

Politica de Informare a Publicului (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 : 
http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm 

Mecanismul de recurs independent 
(PCM) 

BERD a creat Mecanismul de Reclamatii privind proiectele 
Bancii pentru a da posibilitatea grupurilor locale, care ar putea fi 
afectate in mod direct si advers de un proiect al Bancii, sa faca 
reclamatii sau plangeri la Banca. Regulile de functionare ale 
acestuia sunt disponibile la: 

http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/pcm.pdf ,  

Versiunea in limba rusa, poate fi accesata la: 

http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/PCMRulesRussia
n.pdf  

Orice reclamatie sub acest mecanism trebuie inregistrata nu mai 
tarziu de 12 luni de la utilizarea fondurilor financiare ale Bancii. 
In cazul in care aveti comentarii sau intrebari in legatura cu 
perioada in care trebuie inregistrate reclamatiile, puteti contacta  

un reprezentant al Bancii insarcinat cu acest mecanism  
(la adresa de e-mail: pcm@ebrd.com) sau biroul BERD din tarile 
in care Banca deruleaza operatiuni. 
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