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RLF - Premier Energy Working 
Capital 
 
Țara: România 
 
Numărul proiectului: 53854 
 
Sectorul de activitate: Energy Europe 
 
Tip:  Sectorul Privat 
 
Categoria de mediu : B 
 
Data aprobării: 5 august 2022 
 
Stadiu: Aprobat 
 
Data comunicării Rezumatului Executiv al Proiectului in limba engleză (PSD):                 
 
 

 

Descrierea proiectului 

 

Un împrumut  senior garantat cu capital de lucru de până la 30 de milioane de euro 
către Premier Energy SRL, pentru a finanța creșterea valorii  contractelor de gaze 
cauzată de creșterea prețului la gaze declanșată de războiul din Ucraina.  

Tranzacția face parte din Cadrul BERD de Reziliență și Mijloace de trai, dintre care 

unul dintre domeniile de interes este securitatea energetică în Ucraina și în țările 
afectate. 

Obiectivele proiectului 

Finanțarea nevoilor de capital de lucru ale companiei pentru a asigura furnizarea 
neîntreruptă a serviciilor energetice vitale înaintea sezonului de încălzire care 
urmează. 

Impactul de tranziție 
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ETI 65 

Resilient: Proiectul contribuie la asigurarea securității energetice a României prin 
extinderea fondului de capital de lucru pentru (1) finanțarea creșterii valorii 
contractelor de gaze (inventar) pe fondul creșterilor de preț la gaze , cauzate de 
războiul din Ucraina și de sancțiunile împotriva Rusiei. și (2) să își îndeplinească 
obligația de nivel minim de stocare a gazelor de 30% pentru iarna viitoare, pentru a 
asigura continuitatea/siguranța aprovizionării și accesibilitatea prețurilor pentru 
clienții săi finali. 

Inclusiv: Proiectul va oferi o instalație de urgență pentru a preveni întreruperile 
aprovizionării cu gaze și pentru a menține o aprovizionare fiabilă cu servicii energetice 
vitale înainte de sezonul ce necesită încălzire, atât pentru populația română, cât și 
pentru refugiații ucraineni, predominant femei, copii și vârstnici.  

Informații despre client 
 

Premier Energy SRL, un operator privat de rețea de distribuție a gazelor și furnizor de 
gaze, cu sediul în România, este deținut de către Premier Energy PLC, o companie 
înființată în Cipru, care deține companii de infrastructură de gaze și electricitate , ce 
operează în Moldova și România. 

Finanțarea BERD 
 
EUR 30,000,000.00  
 
 

Costul total al proiectului 

 

EUR 30,000,000.00 

Sumar de Mediu şi Social 

Categoria B, în cadrul ESP 2019. Impactul de mediu și social asociat activității clienților 
poate fi identificat și abordat cu ușurință prin măsuri de atenuare adecvate. Due 
Diligence în domeniul mediului și social (ESDD), întreprinsă de personalul ESD, s -a 
bazat pe revizuirea chestionarului ESDD completat, a raportului anual de 
responsabilitate socială corporativă 2021 al companiei și a declarației acestora privind 
angajamentul față de un mediu de lucru solid, precum și pe evaluarea cu clientul. 
Conform ESDD clientul are capacități adecvate de gestionare a riscurilor de mediu și 
sociale și proiectul nu este asociat cu impacturi sociale și de mediu semnificative. 
Pentru a se asigura că proiectul este structurat pentru a satisface PR-urile BERD, a fost 
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elaborat un ESAP concis și va fi convenit cu clientul înainte de consiliu. Clientul trebuie 
să se asigure că proiectul respectă PR-urile BERD, precum și să prezinte Băncii un 
raport ES anual. 

Conform ESDD, compania publică un raport anual la nivel de grup, în conformitate cu 

Global Reporting Initiative, precum și cu Standardele de Contabilitate pentru 
Durabilitate. Compania se angajează în mod public să fie sustenabilă și publică analiza 
activității sale comerciale în conformitate cu SDG-urile pentru 2030. Grupul caută să 
fie unul dintre liderii regionali în tranziția către energia verde, cu o strategie clară de 
creștere a portofoliului de energie regenerabilă, în conformitate cu eforturile de 
creștere durabilă și de decarbonizare. Grupul se angajează să reducă la zero emisiile de 
dioxid de carbon (CO2) până în 2050, în conformitate cu inițiativa „Ambiția de afaceri  
pentru 1,5°C” a Națiunilor Unite și a altor organizații internaționale. Politicile lor de 
resurse umane (HR) includ un mecanism de reclamație și politici ocupaționale, de 
sănătate și siguranță în conformitate cu PR2 și PR4 BERD. Compania a raportat că nu 
au existat accidente materiale la nivel de grup în 2021. Compania deține sisteme de 
management certificate pentru mediu, sănătate și siguranță și calitate și se află în 
proces de dezvoltare a sistemului de management al energiei. ESAP abordează 
gestionarea riscurilor terțelor și ale lanțului de aprovizionare prin încorporarea 
cerințelor legale de mediu și sociale, precum și a politicii ESG și a codului de etică în 
documentele de licitație și contract, precum și prin monitorizarea respectării aces tora. 
Banca va monitoriza performanța de mediu și socială a proiectului prin revizuirea unui 
raport anual ES și o vizită la fața locului, dacă se consideră necesar.  

Proiectul este considerat aliniat la Paris Alignment pentru atenuare, cu condiția ca 
compania să dezvolte și să se angajeze la o strategie de decarbonizare bazată pe 
metodologia AP și în conformitate cu abordarea pe combustibili fosili. Această acțiune 
va fi, de asemenea, încorporată în ESAP. Proiectul este considerat aliniat la Paris pentru 
adaptarea la climă, iar scorul de risc PC este 1, ceea ce înseamnă că CART nu este 
considerat a fi expus material la riscul climatic fizic. Nu există nicio componentă GET 
asociată cu acest proiect. 

Cooperare tehnică 

BERD va sprijini compania să-și îmbunătățească guvernanța corporativă pentru o 
acțiune eficientă în domeniul schimbărilor climatice și să dezvolte o foaie de parcurs 
cu emisii scăzute de dioxid de carbon și rezistentă la climă, care include dezvoltarea 
unui plan de acțiune pentru guvernanța corporativă climatică (CCG), dezvoltarea 
obiectivului net zero al companiei (inclusiv Scopul 3). emisii) până în 2050 și oferirea 
de instruire și sprijin pentru implementare pentru a asigura integrarea cu succes a 
îmbunătățirilor prioritare CCG în operațiunile de afaceri ale companiei. 

Aditionalitate 

Finanțarea BERD compensează efectiv un decalaj de finanțare din cauza condițiilor 
nefavorabile de piață, iar compania caută să folosească expertiza BERD pentru 
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adoptarea unor standarde de mediu mai înalte, inclusiv adoptarea Planului Corporativ 
de Guvernanță Climatică în strategia companiei. 

Contact din partea companiei 
Iuliana Panescu Iuliana.panescu@premierenergy.ro  
+40 (21) 231 1021  
http://www.premierenergy.ro  
Landmark Building A 11th Constantin Daniel street, 4th Vasile Alecsandri street 2nd floor, 1st District,  
Bucharest, Romania  
 

Despre tranziţie 

Mai multe informaţii referitoare lo abordarea BERD de masurare a impactului de 
tranziţie gasiţi aici. 

Oportunităţi de afaceri 

Pentru oportunităţi de afaceri sau achiziţii, contactaţi clientul.  

Pentru oportunităţi de afaceri cu BERD (care nu au legătură cu achiziţiile) contactaţi : 

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

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 - EBRD Enquiries form. 

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 publice 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. 

mailto:Iuliana.panescu@premierenergy.ro
http://www.premierenergy.ro/
https://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/transition-impact.html
mailto:projectenquiries@ebrd.com
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
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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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 
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 Access to Information Policy pentru a afla ce informații sunt 

disponibile pe site-ul BERD. 

Pot fi transmise solicitari specifice utilizând EBRD Enquiries form. 

Mecanismul Independent de Contestații pentru Proiecte 
(IPAM) 

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

sesizările 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 publicare; să stabilească dacă Banca a respectat Politica de Mediu și 

https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
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
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Socială sau prevederile specifice proiectului din Politica 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 privind Mecanismul Independent de 

Contestații pentru Proiecte pentru a afla detalii despre IPAM şi mandatul său; cum să 

depuneti o cerere spre analiză sau să contactaţi IPAM via email ipam@ebrd.com 

pentru a fi îndrumaţi şi a obţine mai multe informaţii despre IPAM şi cum să depuneţi 

o cerere.  

 

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.html
https://www.ebrd.com/project-finance/independent-project-accountability-mechanism.html
https://www.ebrd.com/eform/IPAM/Request_form
mailto:ipam@ebrd.com

