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Programul pentru Piaţa de Obligaţiuni din România II
Ţara: ROMÂNIA
Numărul Proiectului: 50234
Sector de activitate: Instituţii de credit (bănci)
Public/Privat: PRIVAT
Categoria de mediu: FW
Data şedinţei Consiliului Director: 13 Feb 2019
Stadiul: Se aşteaptă aprobarea finală
Data comunicării Rezumatului Executiv al Proiectului: 7 Ian 2018
Descrierea Proiectului
BERD ia în considerare aprobarea Programului pentru Piaţa de Obligaţiuni din România II
(“Programul“) ce ar permite Băncii să investească până la 350 milioane de EURO în valori mobiliare
negociabile de tipul instrumentelor de datorie (obligaţiuni), cu termen mediu şi lung, emise de către
bănci sau instituţii financiar-nebancare din România (“Instituţii Financiare Participante“ sau ”IFP”).
Instrumentele eligibile includ instrumente de prim rang, garantate (obligaţiuni ipotecare sau obligaţiuni
garantate cu active) sau negarantate, alături de programe de emisiune de obligaţiuni pe termen
mediu sau MTN (”Medium Term Notes”). Proiectul reprezintă o continuare a Programului pentru Piaţa
de Obligaţiuni din România, aprobat de către BERD în iunie 2013.

Obiectivele Proiectului
Programul propus corespunde Strategiei pentru România, aprobată de BERD în data de 30
septembrie 2015 conform căreia Banca a adoptat ca orientare strategică “Sporirea accessului la
finanţare prin susţinerea creditării şi dezvoltarea pieţelor de capital”.
Astfel, Programul propus contribuie la dezvoltarea pieţei locale prin facilitarea emisiunii obligaţiunilor
de prim rang, precum şi a unor instrumente financiare inovative in România precum obligaţiunile
ipotecare şi a altor obligaţiuni garantate, care ar permite Instituţiilor Financiare Participante să îşi
diversifice sursele de finanţare şi să işi amelioreze structura bilanţului.

Impactul asupra Tranziţiei
Programul va contribui la calităţile de Rezilienţă şi Bună-Guvernanţă, prin sprijinirea pieţei de capital
din România şi a emisiunilor de obligaţiuni de către Instituţiile Financiare Participante dar şi la
imbunătăţirea şi diversificarea resurselor financiare pe termen mediu şi lung atrase de către acestea.

Informaţii despre Client
Programul va fi disponibil pentru băncile comerciale şi instituţiile financiar-nebancare din România.

Finanţarea BERD
EUR 350,000,000.00

Costul Total al Proiectului
EUR 350,000,000.00

Impactul social şi de mediu
Clasificat Instituţie Financiară (ESP 2014). Instituţiile Financiare Participante vor trebui să respecte
Cerinţele de Performanţă BERD 2, 4 şi 9 si sa trimită Băncii “Raportul anual privind impactul social şi
de mediu”.

Cooperare tehnică
Nu este cazul
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Persoana de contact din partea companiei:
Nu este cazul

Oportunităţi de afaceri
Pentru proiecte de tip public-privat, vizitaţi EBRD Procurement: Tel: +44 20 7338 6794
Email: procurement@ebrd.com

Informaţii generale
Solicitări de informaţii referitoare la proiectele BERD, dar nu privind procesele de achiziţie:
Tel: +44 20 7338 7168
Email: projectenquiries@ebrd.com

Politica de Informare Publică (PIP)
PIP stabileşte modul în care BERD comunică informaţii şi se consultă cu părţile interesate, pentru a
asigura o mai bună cunoaştere şi înţelegere a strategiilor, politicilor şi operaţiunilor sale. Vă rugăm să
vizitaţi pagina referitoare la Politica de Informare Publică pentru a afla cum puteţi solicita Raportul
Consiliului pentru Sectorul Public.
Textul PIP poate fi găsit la: http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm

Mecanismul de Contestaţii pentru Proiecte (PCM)
Mecanismul de Contestaţii pentru Proiecte (PCM) este mecanismul de responsabilizare al BERD.
Oferă posibilitatea unei revizuiri independente a contestaţiilor venite din partea persoanelor sau a
organizaţiilor cu privire la proiectele finanţate de BERD, despre care se presupune că au provocat
sau sunt susceptibile de a provoca daune mediului şi/sau sociale.
Vă rugăm să vizitaţi pagina Mecanismului de Contestaţii pentru Proiecte pentru a afla cum puteţi
depune o contestaţie. Responsabilul PCM (pcm@ebrd.com) este disponibil pentru a răspunde
întrebărilor pe care le aveţi referitoare la depunerea unei contestaţii şi criteriile de înregistrare şi
eligibilitate, în conformitate cu Regulile de Procedura PCM.
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