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Poşta Română - Restructurare Operaţională
Ţară: ROMÂNIA
Numărul proiectului: 48321
Sector de activitate: Transport
Public/Privat: Sectorul Public
Categorie de Mediu: B
Data sedinţei Consiliului de Administraţie: 21 Septembrie 2016
Stadiul: A fost aprobat conceptul finanţării, urmând analiza Proiectului şi a Companiei şi
obţinerea aprobării finale.
Data comunicării PSD:
Descrierea proiectului:
BERD are în vedere acordarea unui împrumut senior garantat de până la EUR 46.1 millioane
Companiei Naţionale Poşta Română S.A. («Poşta Română» sau «Compania»). Împrumutul
va fi folosit pentru finanţarea investiţiilor prioritare ale Companiei («Proiectul»).
Obiectivele proiectului:
Proiectul vizează modernizarea operaţională a Poştei Române, cu accent pe extinderea
segmentului de colete şi a serviciilor express şi îmbunătăţirea infrastructurii poştale esenţiale.
Impactul estimat al proiectului asupra mediului economic vizează:
- demonstrarea restructurării de success a unei companii deţinute de stat, restructurare
ce vizează creşterea pe segmentul coletelor şi serviciilor financiare, creşterea
eficienţei operaţionale şi modernizarea infrastructurii IT;
- stabilirea unor standarde de guvernanţă corporativă şi conduită în afaceri prin
implementarea unui plan de guvernanţă corporativă;
- incluziunea financiară prin facilitarea accesului populaţiei la sectorul financiar.
Clientul:
C.N. Poşta Română S.A. este operatorul naţional al Romaniei din domeniul serviciilor
poştale, furnizor unic de servicii universale. Poşta Română este deţinută de Statul Român prin
Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională în proporţie de 75% şi de
Fondul Proprietatea în proporţie de 25%.
Finanţare BERD:
Un împrumut senior garantat de până la EUR 46.1 milioane acordat Companiei.
Costul proiectului:
Costul total al proiectului a fost estimat la EUR 46.1 milioane.
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Impactul social şi asupra mediului:
Proiect încadrat în categoria B. Proiectul propus este improbabil să prezinte riscuri de mediu
şi sociale semnificative. Potenţialele probleme de mediu, sănătate, securitate şi sociale
(EHSS) se asteaptă să fie asociate cu construcţia centrului nou de sortare, cu managementul
resurselor umane şi cu managementul siguranţei rutiere, deci pot fi uşor identificate şi
ameliorate.
Analiza va identifica problemele specifice EHSS la locaţia centrului de sortare şi pe cele cu
privire la sistemele de management ale Companiei ce vizează riscurile EHSS, selecţia şi
administrarea contractorilor, procesul de achiziţie a terenului, politicile HR, cerinţele de
obţinere a autorizaţiilor relevante si abilitatea proiectului de a respecta cerinţele de
performanţă ale Băncii. Managementul siguranţei în trafic va fi deasemenea analizat.
Eventualele imbunătăţiri şi măsuri de ameliorare necesare vor fi incluse într-un Plan de
Acţiune Social şi de Mediu ce va fi agreat cu Compania. După finalizarea analizei de mediu
şi sociale, PSD-ul va fi actualizat.
Cooperare tehnică:
Cooperarea tehnică urmează să fie confirmată.
Date de contact ale Companiei:
C.N. Poşta Română S.A.
Mr. Robert Lorentz
Robert.lorentz@posta-romana.ro
Telefon: +40 21 200 9313
Fax: +40 21 200 7301
www.posta-romana.ro
Blvd Dacia, nr. 140, Sector 2, Bucureşti, România
Oportunităţi de achiziţii sau licitaţii:
Pentru oportunităţi de achiziţii sau licitatii, contactaţi Compania.
Informaţii generale:
Solicitări de informaţii referitoare la proiecte BERD, dar nu cu privire la procesele de
achiziţie:
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 se consultă cu factorii implicaţi
astfel încât să promoveze o mai bună cunoaştere şi înţelegere a strategiilor, politicilor şi
operaţiunilor sale.
Mecanismul de Contestatii pentru Proiecte (PCM)
BERD a creat Mecanismul de Contestaţii pentru Proiecte (PCM) pentru a oferi posibilitatea
unei analize independente a contestatiilor primite de la publicul interest cu privire la
proiectele finanţate de către Bancă.
Orice contestaţie în baza PCM poate fi depusă in termen de maximum 12 luni de la ultima
distribuire de fonduri BERD. Puteţi contacta responsabilul PCM (la pcm@ebrd.com) sau
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Biroul Rezident BERD pentru asistenţă dacă aveţi incertitudini cu privire la termenul de
depunere a unei contestaţii.
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