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FIF – Unicredit Leasing Romania  

 
Țara:      ROMANIA 
 
Numărul proiectului:   52240 
 
Sectorul de activitate:   Instituții Financiare 
 
Tip:      Sectorul Privat 
 
Categoria de mediu:   FI 
 
Data estimată pentru aprobare:  2 decembrie 2020 
 
Stadiu:     Revizuirea conceptului - aprobată 
 
Data comunicării Rezumatului Executiv al Proiectului in limba engleză (PSD):             
19 octombrie 2020 

 

Descrierea proiectului 

 
Împrumut senior de până la 50 de milioane de euro către UniCredit Leasing 
Corporation IFN S.A. (UCL) acordat prin intermediul Cadrului Intermediar Financiar 
(FIF). 

 

Obiectivele proiectului 

 

Împrumutul urmează să fie folosit pentru acordarea de facilităţi de leasing 
microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) locale, pentru a le 
asigura accesul neîntrerupt la finanțare, ca urmare a consecințelor economice ale 
pandemiei Covid-19. 

Impactul de tranziție 
 

Scor ETI: 60 
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Proiectul va sprijini calitățile Cadrului Intermediar Financiar prin îmbunătățirea atât a 
competitivității UCL, contribuind la extinderea portofoliului de IMM-uri cu accent pe 
identificarea clienților regionali, cât și a rezilienței sale, contribuind la asigurarea unor 
practici de leasing prudente și a unei calități adecvate a portofoliului. Prin acoperirea 
sa regională vastă, UniCredit Leasing este bine poziționată pentru a oferi finanțare 
IMM-urilor și a atrage noi clienți. 

 

Informații despre client 

 

UNICREDIT LEASING SA  
 
UniCredit Leasing Corporation IFN S.A., constituită în 2002 și deținută de către 
UniCredit Bank România S.A. (99.99%) și UniCredit Consumer Financing IFN S.A 
(0.01%), este cea mai mare companie de leasing care operează în România. 
 

Finanțarea BERD 
 

EUR 50,000,000.00  
 
Împrumut senior de până la 50,000,000 EUR. 

 

Costul total al proiectului 
 

EUR 50,000,000.00 
 
Costul total al proiectului este de până la 50,000,000 EUR. 
 
 

Adiţionalitate 

 

Se estimează că participarea BERD la tranzacția propusă va avea un grad de 
adiţionalitate ridicat, având în vedere impactul pandemiei Covid-19 asupra economiei 
românești și a sectorului IMM-urilor în special, riscurile crescute și aportul de încredere  
generat de sprijinul financiar de către BERD. Împrumutul propus de BERD va contribui 
la diversificarea bazei de finanțare a clientului, acces la informaţii, inovare și 
consolidarea capacității și va permite extinderea. 
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Sumar de Mediu şi Social 

 
Clasificat Instituţie Financiară (ESP 2019). UniCredit Leasing Corporation IFN SA este 
client nou pentru BERD și a furnizat o serie de informații pentru a documenta 
gestionarea aspectelor cheie de mediu și sociale (E&S) și a demonstra conformitatea 
cu cerințele de performanță (PR) 2, 4 și 9 ale BERD. UniCredit Leasing Corporation 
IFN SA dispune de sisteme adecvate bazate pe standardele UniCredit și IFC. Există 
personal desemnat responsabil pentru gestionarea problemelor E&S, se efectuează 
examinarea conform Listei de excludere E&S și se confirmă respectarea cerințelor 
E&S naționale. UniCredit Leasing Corporation IFN SA va trebui să furnizeze Băncii 
rapoarte anuale E&S pentru a confirma conformitatea sa permanentă cu PR 2, 4 și 9. 

Cooperare tehnică si finanțare prin granturi  

 
Nu este cazul.  
 
 

Datele de contact ale clientului 

Laura Dinculescu 
Laura.Dinculescu@unicreditleasing.ro  
+40 212007777 
+40 212007779 
www.unicreditleasing.ro 
Strada Ghetarilor 23-25, Bucuresti 014106, Romania 
 

Ultima actualizare PSD 

19 octombrie 2020 

 

Semnificația tranziției 

Mai multe informatii referitoare la abordarea de catre BERD a evaluării impactului 

asupra tranziției sunt disponibile aici. 

 

Oportunități de afaceri 

Pentru oportunități de afaceri sau achiziții, contactați compania client. 

 

mailto:Laura.Dinculescu@unicreditleasing.ro
https://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/transition-impact.html
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Pentru oportunități de afaceri cu BERD (nelegate de achiziții) contactați: 

Tel: +44 20 7338 7168 

E-mail: projectenquiries@ebrd.com  

 

Pentru proiectele din sectorul de stat, vizitați BERD Procurement: 

Tel: +44 20 7338 6794 

E-mail: procurement@ebrd.com  

 

Informaţii generale 

Pot fi transmise interpelări specifice folosind formularului BERD Interpelări. 

 

Politica de Mediu şi Socială (ESP) 

ESP și Cerințele asociate de performanță (PR) stabilesc modalitățile prin care BERD își 

pune în aplicare angajamentul de a promova „o dezvoltare durabilă și ecologică”. ESP și 

PR includ prevederi specifice pentru respectarea de către clienți a prevederilor 

legislației naționale aplicabile privind informarea publică și consultarea, precum și 

stabilirea unui mecanism de reclamații pentru a primi și a facilita soluționarea 

nemulțumirilor părților interesate, în special cu privire la mediu și performanța socială 

a clientului și a proiectului. Proporțional cu natura și amploarea riscurilor și impactului 

social și de mediu ale unui proiect, BERD solicită clienților săi să dezvăluie informații 

suplimentare, după caz, despre riscurile și impactul asociat proiectelor sau să 

organizeze consultări relevante cu părțile interesate și să răspundă la feedback-ul 

acestora. 

Mai multe informații despre practicile BERD în acest sens sunt prezentate în ESP. 

 

Integritate si Conformitate 

 

Departamentul BERD de Conformitate (OCCO) promovează buna guvernare și asigură 

aplicarea celor mai înalte standarde de integritate tuturor activităților Băncii, în acord 

cu bunele practici internaționale. Evaluarea due diligence pe integritate este efectuată 

pentru toți clienții Băncii, pentru a se asigura că proiectele nu prezintă  riscuri 

inacceptabile de integritate sau de reputație pentru Bancă. Banca consideră că 

identificarea și soluționarea problemelor în etapele de aprobare a evaluării proiectului 

este cel mai eficient mijloc de a asigura integritatea tranzacțiilor. OCCO joacă un rol 

mailto:projectenquiries@ebrd.com
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement.html
mailto:procurement@ebrd.com
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
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cheie în aceste eforturi de protecție și, de asemenea, ajută la monitorizarea riscurilor 

de integritate în proiectele post-investiții. 

OCCO este, de asemenea, responsabil pentru investigarea acuzațiilor de fraudă, 

corupție și conduită necorespunzătoare în cadrul proiectelor finanțate de BERD. 

Oricine, atât în cadrul Băncii, cât și în afara acesteia, care suspectează fraudă sau 

corupție, trebuie să transmită un raport scris Directorului de Conformitate prin e-mail 

la adresa compliance@ebrd.com. Toate problemele raportate vor fi rezolvate de către 

OCCO pentru follow-up. Toate raportările, inclusiv cele anonime, vor fi examinate. 

Raportările pot fi făcute în orice limbă a Băncii sau a țărilor de operare ale acesteia. 

Informațiile trebuie furnizate cu bună credință. 

 

Politica de Acces la Informaţii (AIP) 

AIP stabilește modul în care BERD dezvăluie informații și se consultă cu părțile 

interesate pentru a promova o mai bună conștientizare și înțelegere a strategiilor, 

politicilor și operațiunilor sale după intrarea în vigoare la 1 ianuarie 2020. Vă rugăm să 

accesați pagina privind politica de acces la informații pentru a afla ce informații sunt 

disponibile pe site-ul BERD. 

 

Pot fi transmise solicitari specifice utilizând formularul BERD Interpelări. 

 

Mecanismul Independent de Contestații pentru Proiecte 
(IPAM) 

Dacă eforturile de a aborda preocuparile legate de mediu, aspectele sociale sau 

dezvăluirile publice cu Clientul sau Banca nu au succes (de exemplu, prin mecanismul 

de soluționare a reclamațiilor din cadrul proiectului Clientului sau prin colaborarea 

directă cu conducerea Băncii), persoanele fizice și organizațiile pot incerca să 

soluționeze problemele prin intermediul Mecanismului Independent de Contestațtii 

pentru Proiecte (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 de mediu, 

sociale și de dezvăluire publică; să stabilească dacă Banca a respectat Politica de Mediu 

și Socială sau prevederile specifice proiectului din politica sa de acces la informații; și, 

dacă este cazul, pentru a aborda orice neconformitate existentă cu aceste politici, 

prevenind admiterea pe viitor a neconformităților de către Bancă. 

Vă rugăm să vizitați pagina noastră web pentru a afla cum să depuneti o plângere prin 

intermediul formularului online confidential, prin e-mail, poștă sau telefon. Suntem 

mailto:compliance@ebrd.com
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/access-to-information-policy.html
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/access-to-information-policy.html
https://www.ebrd.com/project-finance/independent-project-accountability-mechanism/how-ipam-works.html
mailto:ipam@ebrd.com
https://www.ebrd.com/project-finance/ipam.html
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disponibili pentru a discuta ingrijorarile dvs. și pentru a răspunde la orice întrebări pe 

care le aveți cu privire la depunerea sau examinarea plângerilor, in conformitate cu 

Politica și Ghidul de Responsabilitate al Proiectului. Identitatea solicitantului poate fi 

păstrată confidențială la cerere. 

 

https://www.ebrd.com/project-finance/independent-project-accountability-mechanism/ipam-policies.html
https://www.ebrd.com/project-finance/independent-project-accountability-mechanism/ipam-policies.html

