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În conformitate cu punctul 2.6 din Secțiunea III a Politicii privind accesul la informații, divulgarea acestui
PSD 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.
Pentru a evita întârzierile în privința furnizării acestui proiect, Președintele Băncii a
permis o abatere de la termenele obișnuite privind publicarea PSD, astfel cum se
prevede în Secțiunea V a Directivei privind Accesul la Informații. Detaliile referitoare
la răspunsul băncii la COVID-19 și această abatere pot fi găsite pe site-ul nostru.
Un împrumut preferențial negarantat de până la 2,5 milioane EUR cu o scadență de
4 ani, inclusiv o perioadă de grație de 1 an; pentru recreditarea întreprinderilor mici și
mijlocii eligibile (IMM-uri).

Obiectivele Proiectului
Programul mixt de finanțare DCFTA (Programul DCFTA) a fost elaborat de BERD
pentru Georgia, Moldova și Ucraina, care au semnat Acordul de Asociere cu UE.
Proiectul propus va permite Moldova- Agroindbank (MAIB) să continue acordarea
creditelor pentru scopuri investiționale către IMM-urile locale cu scopul de
modernizare a tehnologiilor și echipamentului, necesare pentru a atinge standardele
UE în ceea ce privește calitatea produselor, măsurilor de securitate și sănătate, și
conservarea mediului.

Impactul asupra tranziției
Competitiv: MAIB își va extinde în continuare portofoliul de IMM-uri, cu accent pe
finanțarea investițiilor prioritare DCFTA care să ducă la respectarea Directivelor UE,
facilitând creșterea competitivității IMM-urilor din Moldova.
Rezilient: se așteaptă ca MAIB să mențină o calitate adecvată a portofoliului.

Informații despre client
MOLDOVA-AGROINDBANK SA
BC "Moldova-Agroindbank" S A (MAIB), cea mai mare bancă sistemică din Moldova,
cu active totale de 1,4 mld.euro, capital propriu total de 244 mln. euro, portofoliu de
credite de 732 mln. euro, la data de 31 August 2020 și o cotă de piață de 28%.
BERD împreună cu consorțiul de investitori (Horizon și Invalda ) au achiziționat
41,09% din acțiunile MAIB la 2 octombrie 2018. Alți acționari minoritari includ
conducerea, angajații și companiile locale.

Finanțarea BERD
2 500 000, 00 EUR

Costul Total al Proiectului
2 500 000, 00 EUR

Adiționalitate
Termeni: finanțare pe termen lung pentru direcționare în economia reală și în
special pentru IMM-uri.
Atribute: linii de credit direcționate, cu o combinație de stimulente investiționale și
asistență tehnică adaptată instituțiilor financiare partenere (IFP) și sub-debitorilor
micro, mici și mijlocii (IMM-uri).

Sinteza socială și de mediu
Categoria FI (ESP 2019). MAIB este un client existent al Băncii. MAIB va trebui să
asigure respectarea continuă a Cerințelor de Performanță 2, 4 și 9 și să prezinte
băncii rapoarte anuale de mediu și sociale, inclusiv rapoarte privind subproiectele și
beneficiile acestora în materie de atenuare a schimbărilor climatice și de adaptare la
schimbările climatice. Beneficiarii finanțați în Moldova vor fi obligați să respecte
cerințele naționale privind standardele de mediu, sănătate și securitate în muncă și
criteriile de eligibilitate de mediu și sociale (E&S) pentru proiectele de energie
regenerabilă, după caz, conform declarației de politici.

Cooperare Tehnică și finanțare prin granturi

TC: 7 milioane EUR (în cadrul Fazei 2 - pentru Georgia, Moldova și Ucraina) pentru
finanțarea:
- unui consultant de proiect care asistă PFI și sub-debitori cu implementarea,
marketing-ul și monitorizarea programului; și
- unui consultant de verificare care verifică implementarea tehnică a investițiilor de
către sub-debitori înainte de eliberarea stimulentului financiar.
Non-TC: până la 0,362 milioane EUR pentru finanțarea stimulentelor investiționale
acordate sub-debitorilor.
Sursă TC /Non-TC: FIV UE

Ultima actualizare a PSD
03 noiembrie 2020

Înțelegând tranziția
Informațiile suplimentare privind abordarea BERD referitoare la măsurarea
impactului asupra tranziției sunt disponibile aici.

Oportunități de afaceri
Pentru oportunități de afaceri sau achiziții, contactați compania client.
Pentru oportunități de afaceri cu BERD (care nu au legătură cu achizițiile) contactați:
Tel: +44 20 7338 7168
Email: projectenquiries@ebrd.com
Pentru proiectele din sectorul guvernamental, vizitați EBRD Procurement:
Tel: +44 20 7338 6794
Email: procurement@ebrd.com

Informații generale
Întrebările pot fi puse folosind Formularul pentru întrebări al BERD.

Politica socială și de mediu (PSM)
PSM și cerințele de performanță asociate (CP) stabilesc modalitățile prin care BERD
implementează angajamentul de a promova "o dezvoltare durabilă și de
mediu". PSM și CP includ prevederi specifice pentru ca clienții să respecte cerințele
aplicabile ale legislației naționale privind informarea și consultarea publică, precum și

să instituie un mecanism de contestații pentru a primi și a facilita soluționarea
preocupărilor și nemulțumirilor părților interesate, în special cu privire la performanța
socială și de mediu a clientului și a proiectului. Proporțional cu esența și
amploarea riscurilor și impacturilor de mediu, și sociale ale unui proiect, BERD
solicită suplimentar clienților săi să facă publică informația, după caz, cu privire la
riscurile și efectele care decurg din proiecte sau să realizeze consultări cu părțile
interesate și să ia în considerare și să răspundă la feedback-ul lor.
Mai multe informații despre practicile BERD în acest sens sunt prezentate în PSM.

Integritate și conformitate
Biroul Șefului de Conformitate a BERD (OCCO) promovează buna guvernare și
asigură aplicarea celor mai înalte standarde de integritate pentru toate activitățile
băncii, în conformitate cu cele mai bune practici internaționale. Evaluarea integrității
este efectuată în privința tuturor clienților băncii pentru a se asigura că proiectele nu
prezintă riscuri inacceptabile de integritate sau reputaționale pentru bancă Banca
consideră că identificarea și soluționarea problemelor 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 protejare și, de asemenea,
ajută la monitorizarea riscurilor de integritate după ce au fost realizate investițiile.
OCCO este, de asemenea, responsabil pentru investigarea acuzațiilor de fraudă,
corupție și conduită incorectă în proiectele finanțate de BERD. Oricine, atât în cadrul
sau în afara Băncii, care are suspiciuni de fraudă sau corupție ar trebui să prezinte
un raport scris Șefului de Conformitate la e-mailul compliance@ebrd.com. Toate
problemele raportate vor fi prezentate OCCO pentru analiză. Toate rapoartele,
inclusiv cele anonime, vor fi revizuite. Rapoartele pot fi făcute în orice limbă a băncii
sau a țărilor în care activează Banca. Informațiile furnizate trebuie realizate cu bunăcredință.

Politica de Informare Publica (PIP)
PIP stabilește modul în care BERD face publice informațiile și se consultă cu părțile
interesate pentru a promova o mai bună conștientizare și înțelegere a strategiilor,
politicilor și operațiunilor sale după intrarea sa în vigoare la 1 ianuarie 2020 Vă
rugăm să vizitați pagina Politica de Informare Publica pentru a afla ce informații sunt
disponibile pe site-ul BERD.
Întrebările pot fi puse folosind formularul pentru întrebări al BERD

Mecanismul independent de responsabilitate a
proiectului (IPAM)
În cazul în care eforturile de a aborda problemele de mediu, sociale sau de
dezvăluire publică cu clientul sau banca nu reușesc (de exemplu, prin mecanismul
de plângeri la nivel de proiect sau prin implicarea directă cu conducerea Băncii),
persoanele și organizațiile pot încerca să abordeze preocupările prin intermediul
mecanismului Independent de responsabilitate a proiectului (IPAM) al BERD.

IPAM analizează în mod independent problemele de proiect despre care se crede că
au cauzat (sau ar putea cauza) prejudicii. Scopul Mecanismului este: să susțină
dialogul între părțile interesate din Proiect pentru a soluționa problemele ce țin de
mediu, sociale și de informare publică; să determine dacă Banca s-a conformat cu
Politicile Sociale și de Mediu sau prevederile ce țin de Politica de Informare Publica;
și, dacă este cazul, de a interveni în cazul non-conformării cu aceste politici, în timp
ce este prevenită nerespectarea acestora de către Bancă.
Vă rugăm să vizitați pagina web a mecanismului independent de responsabilitate a
proiectului pentru a afla cum să expediați o Solicitare de examinare prin intermediul
formularului nostru online confidențial, prin e-mail, poștă sau telefon. IPAM este
disponibil pentru a discuta preocupările dvs. și pentru a răspunde la orice întrebări
pe care le puteți avea cu privire la expedierea sau gestionarea cererilor, în
conformitate cu politicile și ghidul privind responsabilitatea proiectului. La cerere,
identitatea solicitanților poate fi păstrată confidențială.

