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B 

Data aprobării: 
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În conformitate cu punctul 2.6 din secțiunea III a Politicii privind accesul la informații, dezvăluirea acestui DSP a fost 
amânată în conformitate cu punctul 1.4.4 din Directiva privind accesul la informații. 

Descrierea Proiectului 

Acest proiect a fost aprobat în contextul răspunsului Băncii la pandemia Covid-19. În 
vederea evitării întârzierilor de implementare a acestui proiect, Președintele Băncii a 
acordat o abatere de la termenele ordinare pentru dezvăluirea PSD, conform 
prevederilor secțiunii V a Directivei privind accesul la informații.  Detaliile răspunsului 
Băncii la Covid-19 și ale acestei abateri pot fi consultate pe pagina noastră web. 

Facilitatea de capital circulant pentru Glass Container Company SA ("GCC", "Compania" 
sau "Debitorul"). 

Obiectivele Proiectului 



Finanțarea va acoperi golul rezultat din vânzările reduse și impactul negativ al Covid-19. 
Aceasta va susține necesitățile de capital circulant - preponderent pentru a menține 
nivelurile stabile de producere, deoarece economiile de scară sunt de o importanță critică 
pentru producătorii de sticlă.  

Impactul tranziției 

Scor ETI: 60 

(i) Competitiv: Cadrul de partajare a riscurilor sau RSF (risk sharing framework), 
facilitează accesul la finanțare pentru ÎMM, sprijinind creșterea și competitivitatea 
acestora. 

(ii) Rezilient: Impactul tranziției în cadrul RSF se așteaptă, în cea mai mare parte, să derive 
din transferul de competențe către Mobiasbanca, în domeniul de analiză financiară, 
evaluare a riscurilor și gestiune a proiectelor. RSF este, la nivel de cadru, evaluat la 60 în 
ceea ce ține de Impactul Tranziției asupra Portofoliului (PTI), adică, sub-proiectele nu 
primesc scoruri individuale privind Impactul Scontat al Tranziției (ETI). 

Informații despre client 

GLASS CONTAINER COMPANY SA 

Rezumat al finanțării de către BERD 

EUR 1,000,000.00 

Împrumut preferențial garantat, cu o scadență de doi ani. 

Costul total al proiectului 

EUR 2,000,000.00 

Până la 1 milion euro împrumut preferențial garantat, ceea ce este egal cu 50% a 
participării la risc nefinanțată în cadrul unui sub-împrumut RSF de până la 2 milioane 
euro, oferite de banca parteneră a GCC. 

Adiționalitate 

Conform RSF, adiționalitatea, în mod normal, provine dintr-o combinație a următoarelor: 
(i) BERD oferă o structură inovatoare de finanțare (de exemplu, finanțare de tip mezanin, 
partajarea riscurilor, etc.) în condiții comerciale nedisponibile de la alte bănci: participarea 
la riscuri pentru a ajuta băncile partenere în soluționarea constrângerilor de capital și 
lichiditate; (ii) BERD oferă o scadență, care este mai mare decât media pe piață și este 



necesară pentru a structura proiectul; (iii) BERD oferă finanțare în valută locală în condiții 
ce nu sunt imediat disponibile pe piață. 

Rezumat privind mediul ambiant și aspectele sociale 

Categoria B (2019 ESP). Investițiile pentru asigurarea capitalului circulant pentru 
producătorii de containere de sticlă sunt specifice locului și pot fi gestionate prin 
implementarea bunelor practici de gestiune în domeniul de mediu și social sau E&S. 
Debitorul este un client existent BERD cu un istoric bun. A fost efectuată analiza internă 
due dilligence de mediu și socială (ESDD) în conformitate cu răspunsul la Covid-19 de 
ESDD a Departamentului BERD pentru aspecte de Mediu și Sustenabilitate și a inclus o 
trecere în revistă a raportării anuale E&S a clientului, stadiul de implementare a ESAP și 
chestionarul pe Covid. ESDD a demonstrat că compania se conformează cerințelor 
naționale de reglementare a E&S, deține sisteme adecvate de gestiune a E&S și dispune 
de capacitatea de a implementa proiectul în conformitate cu cerințele BERD de 
performanță. Clientul a implementat cu succes ESAP convenit pentru proiectul anterior. 
Compania a implementat planul de răspuns la Covid-19, care a incorporat măsurile de 
sănătate și siguranță a lucrătorilor și a comunității. Nu se preconizează ajustări. Nu au 
fost identificate noi aspecte E&S. Banca va monitoriza performanța de mediu și socială a 
companiei și implementarea ESAP prin intermediul rapoartelor E&S. 

Cooperarea tehnică și finanțarea prin granturi 

Acoperirea primei pierderi - 0,30 milioane euro (sau 15 procente din expunerea BERD). 
Sursă Cooperare tehnică (TC)/sursă non-TC: Fondul de impact asupra business-ului mic 
(SBIF) pentru susținerea ÎMM-urilor în Caucaz, Republica Moldova și Belarus.  

Informații de contact ale companiei 

Boris Crivoi 
gcc@gcc.md 
+ 373 22 89 58 00 
+ 373 22 89 58 01 
www.gcc.md 
str. Uzinelor 201, Chisinau, Republica Moldova, MD2064 

Ultima actualizare PSD 

2 septembrie 2020 

Să înțelegem tranziția 

Mai multe informații cu referire la abordarea BERD de măsurare a tranziției sunt 
disponibile aici. 

https://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/transition-impact.html


Oportunități de afaceri 

Pentru oportunități de afaceri sau achiziții, contactați compania client. 

Pentru oportunități de afaceri cu BERD (nelegate de achiziții), contactați: 

Tel: +44 20 7338 7168 
Email: projectenquiries@ebrd.com 

Pentru proiectele sectorului de stat, vizitați Achiziții BERD:  
 
Tel: +442073386794 
Email: procurement@ebrd.com 

Interpelări de ordin general 

Pot fi transmise interpelări specifice folosind formularul BERD Interpelări. 

Politica de mediu și socială (ESP) 

ESP și cerințele de performanță (PR) asociate stabilesc modalitățile prin care BERD își 
pune în aplicare angajamentul de a promova "dezvoltarea ecologică și durabilă".  ESP și 
PR includ dispoziții specifice pentru ca clienții să se conformeze cerințele aplicabile ale 
legislației naționale privind informarea și consultarea publică, precum și să stabilească un 
mecanism de petiționare pentru a primi și a facilita soluționarea preocupărilor și 
plângerilor părților interesate, în special în ceea ce privește performanța de mediu și 
socială a clientului și a proiectului. Proporționale cu natura și amploarea unui proiect de 
mediu și riscurile și impactul social, BERD adițional solicită clienților săi să dezvăluie 
informații, după caz, cu privire la riscurile și efectele care decurg din proiecte sau să 
desfășoare consultări semnificative cu părțile interesate și ia în considerare și să 
răspundă la feedback-ul lor. 

Mai multe informații cu privire la practicile BERD în această privință sunt prezentate în 
ESP. 

Integritate și conformitate 

Biroul directorului responsabil de conformitate (OCCO) al BERD promovează buna 
guvernare și asigură aplicarea celor mai înalte standarde de integritate tuturor 
activităților Băncii în conformitate cu cele mai bune practici internaționale. Analiza de 
diligență cu referire la integritate este efectuată tuturor clienților Băncii pentru a se 
asigura că proiectele nu prezintă riscuri inacceptabile de integritate sau reputație pentru 
Bancă. Banca consideră că identificarea și soluționarea chestiunilor la etapele de 
aprobare a evaluării proiectului este cel mai eficient mijloc de asigurare a integrității 
tranzacțiilor bancare. OCCO joacă un rol cheie în aceste eforturi de protecție și, de 
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asemenea, ajută la monitorizarea riscurilor de integritate în proiecte la etapa post-
investițională. 

OCCO este, de asemenea, responsabil pentru investigarea acuzațiilor de fraudă, corupție 
și încălcări de administrare a proiectelor finanțate de BERD. Oricine, atât în interiorul sau 
în afara Băncii, care suspectează fraudă sau corupție ar trebui să prezinte un raport scris 
directorului pe conformitate prin e-mail către compliance@ebrd.com. Toate problemele 
raportate vor fi rezolvate de OCCO pentru follow-up. Toate raportările, inclusiv cele 
anonime, vor fi examinate. Raportările pot fi elaborate în orice limbă a Băncii sau a țărilor 
în care Banca activează. Informațiile urmează a fi furnizate cu bună credință. 

Accesul la politica de informații (AIP) 

AIP stabilește modul în care BERD dezvăluie informații și se consultă cu părțile sale 
interesate pentru a promova o mai bună conștientizare și înțelegere a strategiilor, 
politicilor și operațiunilor sale, urmare a intrării sale în vigoare la 1 ianuarie 2020. Vă 
rugăm să vizitați pagina de Politică de acces la informații pentru a afla ce informații sunt 
disponibile de pe site-ul BERD. 

Pot fi transmise solicitări specifice folosind formularul BERD Interpelări. 

Mecanismul Independent de Responsabilizare a Proiectului 
(IPAM) 

Dacă eforturile de a aborda îngrijorările legate de dezvăluirile privind mediul, aspectele 
sociale sau publice cu Clientul sau Banca sunt nereușite (de exemplu, prin mecanismul de 
soluționare a reclamațiilor sau din cadrul proiectului Clientului sau prin colaborarea 
directă cu managementul Băncii), persoanele fizice și organizațiile pot încerca să 
soluționeze problemele prin intermediul Mecanismului Independent al BERD de 
Responsabilizare a Proiectului (IPAM). 

IPAM analizează în mod independent problemele legate de Proiect, despre care se crede 
că au cauzat (sau ar putea cauza) prejudicii. Scopul mecanismului este: să susțină dialogul 
între părțile interesate ale Proiectului pentru a rezolva problemele legate de dezvăluirile 
de informații privind mediul, aspectele sociale și publice; să determine dacă Banca s-a 
conformat cu Politica Socială și de Mediu sau prevederi specifice legate de Proiect ale 
Politicii sale privind accesul la informații; și, dacă este cazul, pentru a aborda orice 
neconformitate existentă a acestor politici, prevenind admiterea pe viitor a 
neconformităților de Bancă. 

Vă rugăm să vizitați Mecanismul nostru Independent de Responsabilizare a Proiectului 
pentru a afla cum să expediați o Solicitare de revizuire prin intermediul formularului 
nostru confidențial online, prin e-mail, poștă sau telefon. IPAM Vă stă la dispoziție pentru 
a discuta îngrijorările Dvs. și a răspunde la orice întrebări privind depunerea sau 
gestionarea Solicitărilor, depuse în conformitate cu Politica privind Responsabilizarea 
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Proiectului și Orientările. Identitatea solicitanților poate fi păstrată confidențială la 
cerere. 
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