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I. Introducere 

___________________________________________________________ 

 

În calitate de instituție a statului român de susținere oficială a creditelor de export prin produse de 

finanțare, garantare, asigurare, în concordanță cu prevederile Acordului OCDE privind creditele la export 

care beneficiază de susţinere oficială și cu Recomandările Consiliului OCDE privind Demersurile 

Comune în cazul creditelor la export care beneficiază de susţinere oficială și evaluarea impactului 

asupra mediului și a impactului social (Recomandări)1, EximBank adoptă un set de măsuri care vizează 

evaluarea impactului asupra mediului şi a impactului social în cazul creditelor la export susţinute oficial 

cu durată de rambursare mai mare de 2 ani2, denumite tranzacții de export.  

Cadrul legislativ comunitar (Regulamentul UE  nr. 1233/2011)  solicită țărilor membre UE să aplice 

orientările stabilite prin Acordul OCDE privind susținerea oficială a creditelor la export și recomandările 

emise de Consiliul OCDE în domeniul creditelor la export. 

Impactul asupra mediului şi impactul social se definesc ca impactul pe care un proiect susţinut prin 

instrumentele de susţinere oficială ale EximBank îl poate avea, direct sau indirect, în ţara de destinaţie a 

exportului, urmare construirii sau operării unui proiect, asupra oamenilor, faunei şi florei, solului, apei, 

aerului, climei şi peisajului, precum şi asupra bunurilor materiale şi patrimoniului cultural, sau 

interacţiunii dintre aceşti factori. 

Impactul potenţial asupra mediului poate include, fără a se limita la, generarea de emisii semnificative 

în aer, inclusiv emisii de gaze cu efect de seră, efluenţi, deşeuri, deşeuri accidentale, ape uzate, zgomot 

şi vibraţii, exploatarea semnificativă a resurselor naturale, impactul asupra speciilor protejate. 

Impactul potenţial social poate include, fără a se limita la, condiţii de muncă, sănătate, securitate şi 

siguranţa comunităţii, achiziţii de teren, strămutare involuntară, populaţiile băştinaşe, vestigiile culturale, 

precum şi impactul proiectului asupra respectării drepturilor omului, inclusiv munca forţată, exploatarea 

muncii minorilor, activităţi dăunătoare sănătăţii şi siguranţei în muncă. 

Conform recomandărilor OCDE, tranzacţiile de export pentru care se solicită susţinere prin instrumentele 

EximBank de asigurare a exportului în numele şi în contul statului se clasifică din perspectiva impactului 

asupra mediului și/sau social în trei categorii astfel: 

a. Categoria A – proiecte care ar putea avea impact negativ, ireversibil sau fără precedent 

asupra mediului şi/sau impact social, care ar putea afecta zone extinse, mai mari decât 

situl pe care se execută lucrările/exportul.  Lista exemplificativă  a proiectelor care pot fi 

                                                           
1 Recomandările Consiliului OCDE privind Demersurile Comune în cazul creditelor la export care beneficiază de susţinere 

oficială și evaluarea impactului asupra mediului și impactului social -TAD/ECG (2012)/5 
2 Termenii credite la export și susținere  oficială a creditelor la export sunt definiți în concordanță cu termenii Acordului și Recomandărilor 

OCDE în Politica EximBank privind combaterea faptelor de corupție în domeniul creditelor la export susținute oficial aprobată prin 

Hotărârea C.I.F.G.A. nr. 127/28.07.2015.. 
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încadrate în Categoria A se regăseşte în Anexa la prezenta politică și este conformă cu 

Recomandările OCDE privind evaluarea impactului asupra mediului și impactului social în 

cazul creditelor de export (TAD/ECG (2012)/5) . 

b. Categoria B – proiecte al căror impact asupra mediului şi/sau impact social ar fi mai puţin 

grav decât cel al proiectelor din Categoria A, afectând de regulă zona sitului pe care se 

execută lucrările/exportul, ale căror efecte sunt rareori ireversibile, putându-se lua măsuri 

de diminuare a impactului.  

c. Categoria C -  proiecte cu impact minim sau fără impact asupra mediului şi/sau impact 

social. 

 

II. Acțiuni și măsuri specifice 

_____________________________________________________________ 

 

Transpunerea principiilor prevăzute de Recomandările OECD în activitatea desfășurată de EximBank se 

concretizează în următoarele direcții de acțiune: 

1. EximBank evaluează cererile pentru susținerea de tranzacții în numele și în contul statului  prin 

instrumentele EximBank de asigurare a exportului cu o durată mai mare de 2 ani cu comensurarea 

riscurilor financiare a proiectelor şi luarea în considerare inclusiv a aspectelor de mediu şi sociale. 

EximBank identifică proiectele care necesită o revizuire din cauza potențialelor efecte negative 

asupra mediului și proiectele din sectoare sensibile sau situate în zone sensibile sau în apropierea 

zonelor sensibile din punct de vedere al protecţiei mediului şi/sau al protecţiei sociale. Părţile 

implicate au obligaţia de a furniza toate informațiile necesare pentru ca EximBank să poată 

efectua o evaluare corectă. 

 

2. La primirea oricărei cereri pentru susținerea în numele și în contul statului a unei tranzacții (export 

de bunuri/servicii sau leasing financiar) prin instrumentele EximBank de asigurare care implică 

un credit la export cu o durată mai mare de doi ani (credit furnizor sau credit cumpărător), 

EximBank solicită exportatorului şi/sau băncii comerciale: 

a) să completeze Chestionarul privind impactul asupra mediului şi impactul social al 

exportului  (formular F89/I-ORG-CS)  ; 

b) să declare că va respecta toate reglementările şi va obţine toate autorizaţiile de mediu 

necesare în ţara de destinaţie a exportului, cu prezentarea acestora cel târziu la data intrării 

în vigoare a instrumentelor de susţinere aprobate de EximBank; 

c) să transmită EximBank un raport semestrial privind stadiul proiectului, impactul asupra 

mediului şi impactul social în ţara de destinaţie a exportului în ceea ce priveşte:  

 apariţia unor situaţii rezultate din aplicarea reglementărilor de mediu care 

ar putea avea efecte negative asupra implementării proiectului; 

 respectarea în perioada de raportare a condiţiilor din autorizaţiile de mediu. 
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NOTĂ: în cazul proiectelor din Categoria A şi Categoria B, raportul semestrial va fi 

întocmit de experţi independenţi. 

3. În funcție de datele și informațiile prezentate în Chestionarul  privind impactul asupra mediului 

și impactul social și EximBank încadrează tranzacţiile de export în una din  categoriile de impact 

mai sus menționate. 

 

4. În funcţie de rezultatele evaluărilor, EximBank poate solicita îndeplinirea de condiţii 

suplimentare ante/post angajament legate de impactul social şi/sau impactul asupra mediului 

(măsuri de mitigare a riscurilor, cerințele de monitorizare suplimentare, etc). 

 

5. În cazul apariţiei unor situaţii cu impact negativ asupra mediului sau care au impact social, 

EximBank îşi rezervă dreptul de a suspenda/retrage susţinerea acordată realizării exportului, cu 

notificarea prealabilă a exportatorului sau băncii finanţatoare. 

 

6. EximBank publică pe site-ul www.eximbank.ro informații privind proiectele din categoria A: 

numele proiectului, localizare, descrierea proiectului, cu indicarea site-ului pe care pot fi obţinute 

detalii suplimentare privind raportul ESIA (impactul asupra mediului şi impactul social), cu cel 

puțin  30 zile înainte de aprobarea angajamentelor de asigurare de către Comitetul Interministerial 

pentru Finanţări, Garanţii şi Asigurări. 

 

7. EximBank include informaţii agregate privind proiectele din Categoria A şi din Categoria B care 

au beneficiat de susţinere prin instrumentele EximBank în numele şi în contul statului în 

rapoartele anuale de activitate ale EximBank.  

 

8. EximBank raportează semestrial Grupurilor de Lucru pentru Credite de Export de pe lângă 

Consiliul Europei şi OECD informaţii privind proiectele aprobate încadrate în Categoria A şi 

Categoria B: numele proiectului, ţara, sectorul, modul de finanţare, suma asigurată de EximBank, 

detalii privind Categoria proiectului, documentaţia de mediu/socială evaluată, alte date privind 

evaluarea impactului de mediu şi social, în conformitate cu cerinţele de raportare prevăzute de 

Recomandările Consiliului OCDE privind Demersurile Comune în cazul creditelor la export care 

beneficiază de susţinere oficială și evaluarea impactului asupra mediului și a impactului social. 

ANEXA: 

Anexa 1  Lista exemplificativă a proiectelor încadrate în categoria A 

 

FORMULARE CLIENȚI: 

F89/I-ORG-CS   Chestionar privind impactul de mediu și acceptul pentru dezvăluirea 

      informațiilor 

http://www.eximbank.ro/

