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ab0cd   project summary document 
 

Denumirea proiectului: BCR - Linie de credit pentru IMM-uri si firmelor mijlocii  

Tara: Romania 

Numarul proiectului: 43805 

Sector de activitate: Imprumuturi acordate bancilor 

Public/Privat: Privat 

Data consiliului: 27 noiembrie 2012 

Stadiul: S-a finalizat analiza conceptului 

  

Descrierea si obiectivele proiectului:  BERD are in vedere acordarea unui imprumut senior de pana la 
80 milioane euro, in doua transe, catre BCR pentru finantarea 
IMM-urilor si firmelor mijlocii din Romania. Linia de credit va fi 
folosita de catre BCR pentru a oferi finantare pe termen lung si 
mediu companiilor private pentru sustinerea productiei, 
investitiilor, comertului, serviciilor si nevoilor de capital de lucru.  

Impactul asupra tranzitiei Impactul asupra tranzitiei rezulta din sprijinul financiar acordat 
Intreprinderilor Mici si Mijlocii (IMM-uri), care este, in prezent, 
limitat in Romania. Aceasta noua finantare pe termen scurt, 
mediu si lung pentru IMM-uri va continua implementarea cu 
succes a celorlalte linii de credit acordate de BERD catre BCR in 
trecut. Sustinerea dezvoltarii BCR va consolida, de asemenea, 
sectorul bancar in contextul actualei crize mondiale. 

Client: Banca Comerciala Romana (BCR), parte a Grupului Erste Bank, 
banca comerciala privata care este organizata si functioneaza in 
conformitate cu legislatia din Romania. 

Finantare BERD: Un imprumut senior de pana la 80 milioane euro 

Costul total al proiectului: Pana la 80 milioane euro  

Impactul asupra mediului: Clasificat FI. BCR va trebui sa se conformeze 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: BCR a beneficiat in ultimii ani de asistenta tehnica pentru 
implementarea facilitatilor catre IMM-uri oferite de UE. BCR 
beneficiaza in prezent de cooperare tehnica pentru doua 
Facilitati pentru Eficienta Energetica. 

 Nu se are in vedere cooperare tehnica pentru tranzactia 
propusa. 

Pentru oportunitati de consultant pentru proiectele finantate din 
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fondurile de cooperare tehnica, vizitati : procurement of consultants. 

Contact pentru Companie: 
Banca Comerciala Romana (BCR) 
Bulevardul Regina Elisabeta nr.5 
Sector 3, Bucuresti Romania 
 
Dna. Ramona Angela Ivan - Director Executiv 
Telefon:   +40 21 313 12 46 
Fax:       +40 21 227 00 45 

E-mail: ramona.ivan@bcr.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 PIP  

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

 
 
 

http://www.ebrd.com/oppor/procure/opps/main.htm

