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project summary document

Denumirea Proiectului:

Moldova - Acord-cadru de finanțare a sectorului financiar II

Țara:

Republica Moldova

Număr de identificare proiect:

44924

Sector de activitate:

Împrumuturi bancare

Public/Privat:

Privat

Data ședinței consiliului:

16 aprilie 2013

Stadiul:

Proiectul a fost aprobat la etapa Concept Review

Data comunicării formularuli PSD:
Data actualizării formularului PSD:

Se completează de către editorul formularului PSD din
departamentul Comunicare

Descrierea si obiectivele proiectului:

BERD examinează o facilitate-cadru pentru sectorul financiar de
care vor beneficia mai mulți clienți și care va cuprinde mai multe
produse cu valoarea totală echivalentă cu maximum
80
milioane EUR. În cadrul acestei facilităti, BERD va oferi
Instituțiilor financiare partenere o gamă largă de produse
financiare, inclusiv creditare pentru întreprinderile mici și mijlocii,
finanțare ipotecară, pentru comerț, leasing, credite sindicalizate,
datorii subordinate și investiții mici de capital.

Sub-proiecte:

Vezi lista sub-proiectelor pentru acest și alte proiecte de
finanțare la sub-projects.

Impactul asupra tranziției:

Acordul-cadru propus va facilita dezvoltarea împrumuturilor
pentru întreprinderile mici și mijlocii, finanțarea ipotecară, pentru
comerț, produse de leasing și asigurări și alte tipuri de finanțare
bancară și non-bancară. Îmbunătățirile ulterioare în eficiența
operațională și volumul sporit de finanțare pus la dispoziție de
BERD prin intermediul instituțiilor financiare partenere presupun
creșterea concurenței, astfel contribuind la o eficiență sporită,
inovație și orientare către clienți. BERD va spori capacitatea
generală de împrumuturi a sectorului financiar din Moldova.
Impactul asupra tranziției va fi realizat prin asigurarea mai
eficientă a finanțării pe termen mediu și lung a întreprinderilor
mici și mijlocii prin intermediul împrumuturilor și produselor de
leasing. BERD poate include, unde va fi necesar, un element
component regional în sub-proiectele sale în cadrul acestui
Acord-cadru pentru a asigura disponibilitatea adecvată a
finanțării în afara capitalei.

Clientul:

Băncile partenere existente și parteneri noi , precum instituțiile
financiare non-bancare, companiile de leasing, imobiliare și de
asigurări (fiecare în parte, împreună numite “instituțiile financiare
partenere”). Pentru a fi eligibile instituțiile financiare partenere
trebuie să satisfacă cele mai înalte standarde bancare și de
guvernanță corporativă.

Finanțarea BERD:

Echivalentul a 80 milioane EUR maximum.
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Costul total al proiectului:
Categorizarea, impactul și diminuarea
efectelor asupra mediului și aspectelor
sociale:

Cooperarea tehnică:

Echivalentul a 80 milioane EUR maxium.
Instituțiilor financiare participante în proiect li se va cere să
aplice procedurile de mediu ale BERD pentru finanțarea
intermediată. Tipul procedurilor de mediu aplicate va fi evaluat
de la caz la caz. Procedurile includ obligarea instituțiilor
financiare participante sa asigure conformitatea cu standardele
nationale și regulamentele aplicabile pentru mediu înconjurător,
sănătate, siguranță și muncă, aderarea la lista BERD de
excludere și sesizare, precum și prezentarea rapoartelor anuale
de mediu..
Nu este prezentă la această etapă.
Pentru oportunități de angajare în funcția de consultant pentru
proiecte finanțate din fonduri de cooperare tehnică, vizitați site-ul
procurement of consultants.

Contactele companiei:

Respectivele instituții financiare partenere eligibile.

Oportunități de afaceri:

Pentru oportunități de afaceri ori achiziții, contactați compania
client.

Întrebări de ordin general:

Întrebări referitoare la proiectele BERD ce nu ţin de achiziții:
Tel: +44 20 7338 7168; Fax: +44 20 7338 7380
Email: projectenquiries@ebrd.com

Politica privind Informaţia Publică
(PIP)

PIP stabileşte modul în care BERD dezvăluie informaţia şi se
consultă cu părţile interesate pentru a promova o mai bună
conştientizare şi înţelegere a strategiilor, politicilor şi
operaţiunilor sale.
Textul PIP poate fi găsit la:
http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm

Mecanismul de Reclamaţii al
Proiectului (PCM)

BERD a stabilit Mecanismul de Reclamaţii al Proiectului (PCM)
pentru a oferi posibilitatea realizării unei evaluări independente a
reclamaţiilor depuse de o persoană sau mai multe persoane sau
de organizaţii în legătură cu proiectele finanţate de Bancă care
se presupun că au cauzat sau pot cauza prejudicii. Regulile
Procedurii de reglementare a PCM pot fi găsite la:
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/pcm.pdf,
versiunea în limba rusă poate fi accesată la:
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/PCMRulesRussia
n.pdf
Orice reclamaţie în temeiul PCM trebuie să fie depusă nu mai
târziu de 12 luni de la ultima distribuire de fonduri BERD. Puteţi
contacta funcţionarul PCM (la: pcm@ebrd.com) sau biroul local
BERD pentru asistenţă În cazul în care nu sunteţi sigur cu privire
la perioada în care trebuie depusă o reclamaţie.

Traducerea sumarului proiectului (PSD) a fost efectuată în timpul publicării sumarului proiectulu (PSD) în
limba engleză. Aceasta nu va fi actualizată în cazul în care sumarul proiectului în limba engleză va fi
modificat.
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