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I. Introducere 

 

Politica EximBank NCS privind dezvoltarea durabilă (denumită în continuare „Politica”) este 

dezvoltată având la bază următoarele documente programatice: Agenda 2030 pentru dezvoltare 

durabilă a ONU1, Acordul de la Paris privind schimbările climatice, ratificat de România prin Legea 

nr. 57/2017, Pactul ecologic european (Green Deal)2, Taxonomia adoptată de Uniunea Europeană3, 

„Pregătiți pentru 55” (Fit for 55)4, Planul UE de acțiune: Finanțarea creșterii durabile 5. 

 

Pactul ecologic european, parte a răspunsului UE la provocările climatice și de mediu, are 

drept scop transformarea UE într-o economie modernă, eficientă, din punctul de vedere al utilizării 

resurselor, și competitivă, cu emisii nete zero de gaze cu efect de seră în anul 2050 („net zero” până 

în 2050), și în care creșterea economică să fie decuplată de utilizarea resurselor.  

Un rol important revine sistemului financiar, care, prin direcționarea fluxurilor financiare 

publice și private pentru susținerea proiectelor verzi și durabile, va putea contribui la atenuarea 

riscurilor rezultate din schimbările climatice, concomitent cu susținerea creșterii economice durabile 

și crearea de noi locuri de muncă. Astfel, măsurarea progresului în ceea ce privește finanțarea durabilă 

se raportează la noul model economic al Uniunii Europene privind dezvoltarea durabilă, în centrul 

căruia se află economia circulară, inovativă, cu emisii reduse de carbon, care folosește eficient 

resursele și protejează mediul înconjurător.  

Prin Planul de acțiune al UE „Finanțarea creșterii durabile” se recomandă luarea în calcul 

de către instituțiile financiare a considerentelor sociale, de mediu și de guvernanță (denumiți în 

continuare factorii ESG) în procesul de luare a deciziilor de finanțare: 

- Factorii de mediu se referă la atenuarea schimbărilor climatice și la adaptarea la acestea, 

precum și la mediul înconjurător în sens mai larg și la riscurile conexe (de exemplu, dezastrele 

naturale).  

- Factorii sociali pot să vizeze chestiuni legate de inegalitate, incluziune, relații de muncă, 

investiții în capitalul uman și în comunități.  

Considerentele sociale și de mediu sunt adesea interconectate, întrucât în special schimbările 

climatice pot agrava sistemele de inegalitate existente.  

- Guvernanța instituțiilor publice și private joacă un rol fundamental în asigurarea faptului că 

aspectele sociale și de mediu sunt integrate în procesul de luare a deciziilor. 
 

Pentru a orienta părțile interesate și finanțatorii în ceea ce privește zonele-cheie ale dezvoltării 

durabile, Comisia Europeana a adoptat 6 obiective care contribuie la reducerea emisiilor de carbon: 

1. Atenuarea schimbărilor climatice;  

2. Adaptarea la schimbările climatice;  

3. Utilizarea durabilă și protecția apelor și a resurselor marine;  

4. Tranziția la o economie circulară; 

5. Prevenirea și controlul poluării; 

6. Protecția și restaurarea biodiversității și a ecosistemelor. 

Prin Regulamentul Comisiei Europene privind taxonomia se instituie un sistem de clasificare 

al Uniunii Europene pentru activitățile durabile. Având în vedere complexitatea procesului, până în 

acest moment a fost dezvoltat doar sistemul de clasificare a activităților durabile din punctul de vedere 

al mediului care contribuie la atingerea primelor două obiective, de atenuare și adaptare la 

 
1 United Nations Sustainable Development – 17 Goals to Transform Our World  
2 Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 

Comitetul Regiunilor privind Pactul ecologic european, COM (2019) 640 
3 Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să 

faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088 (Taxonomia UE). 
4 Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - 

'Pregătiți pentru 55': îndeplinirea obiectivului climatic al UE pentru 2030 pe calea spre atingerea obiectivului de neutralitate climatică 

COM (2021) 550  
5 Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic 

și Social European și Comitetul Regiunilor COM(2018) 97  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/
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schimbările climatice. O activitate economică este considerată durabilă în cazul în care contribuie la 

unul dintre primele două obiective (atenuare sau adaptare) și nu dăunează semnificativ celorlalte  

obiective (principiul DNSH – „Do No Significantly Harm”). 

În acest context european dinamic și profund transformator, caracterizat de reformarea 

politicilor financiare în vederea facilitării investițiilor durabile, prin prezenta Politică se include 

dezvoltarea durabilă ca parte integrantă a tuturor activităților desfășurate de EximBank în numele și 

în contul statului.  

Întrucât aspectele legate de durabilitate pot pune în pericol performanța financiară a 

societăților, și implicit pot expune instituțiile financiare la pierderi mai mari din cauza scăderii 

rentabilității companiilor celor mai expuse la schimbările climatice sau a celor foarte dependente de 

resursele naturale, care se împuținează, EximBank va avea nevoie de acces la cât mai multe informații 

privind durabilitatea din partea societăților care accesează produsele de finanțare, garantare și 

asigurare, inclusiv în ceea ce privește integrarea durabilității în guvernanța corporativă a respectivelor 

societăți, astfel încât EximBank să poată direcționa resursele constituite la dispoziția sa în baza Legii 

nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - 

S.A. şi instrumentele specifice de susţinere a comerţului exterior, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, cu prioritate către activități economice și investiții durabile. În acest fel, 

EximBank poate contribui și la dezvoltarea unor modele de afaceri durabile pe termen lung pentru 

firmele românești și clienții acestora, maximizând oportunitățile cu impact pozitiv pe termen lung. 

Prin prezenta Politică se extinde cadrul general de evaluare a riscurilor financiare, prin 

integrarea riscurilor legate de durabilitate în activitatea de finanțare, garantare și asigurare în numele 

și contul statului, prin luarea în considerare atât la nivel individual, cât și la nivel de portofoliu, a 

impactului riscurilor legate de durabilitate, precum și a impactului asupra mediului, oamenilor și 

societății atunci când se evaluează activitățile pentru care este solicitat sprijin prin instrumentele 

EximBank în numele și în contul statului.   

Urmărind standardele internaționale și bunele practici în domeniu, EximBank va intensifica 

eforturile de îmbunătățire continuă a metodelor și instrumentelor de gestionare a riscurilor financiare 

care decurg din schimbările climatice, epuizarea resurselor, degradarea mediului și aspectele sociale, 

precum și asigurarea respectării și a punerii efective în aplicare a legislației europene și a politicilor 

relevante din perspectiva Pactului ecologic european. 

 

 

II. Definiții 

 

În concordanță cu termenii Acordului climatic de la Paris și ai Taxonomiei UE, se definesc următorii 

termeni: 

 

a) Activitate economică care contribuie la atenuarea schimbărilor climatice - reprezintă 

activitatea care ar trebui să contribuie în mod substanțial la stabilizarea emisiilor de gaze cu 

efect de seră, prin evitarea sau reducerea acestora sau prin creșterea absorbției de gaze cu efect 

de seră. Activitatea economică ar trebui să fie coerentă cu obiectivul pe termen lung privind 

temperatura al Acordului de la Paris;  

b) Activitate economică care contribuie la adaptarea la schimbările climatice – reprezintă 

activitatea care ar trebui să contribuie în mod substanțial la reducerea sau prevenirea efectului 

negativ al climei actuale sau al celei viitoare preconizate, sau a riscurilor unui astfel de efect 

negativ asupra activității înseși sau asupra oamenilor, naturii sau bunurilor; 

c) Activități durabile - activitățile despre care se consideră că ar contribui la atenuarea 

schimbărilor climatice și la adaptarea la acestea, prevăzute în Taxonomia UE; 

d) Adaptare la schimbările climatice - înseamnă procesul de ajustare la schimbările climatice 

reale și preconizate, precum și la efectele acestora; 
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e) Atenuarea schimbărilor climatice - înseamnă procesul de a menține creșterea temperaturii 

medii globale cu mult sub 2 °C și continuarea eforturilor de limitare a încălzirii globale la 1,5 

°C peste nivelurile preindustriale; 

f) Dezvoltare durabilă sau durabilitate – reprezintă dezvoltarea care urmărește satisfacerea 

nevoilor prezentului, fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface 

propriile lor nevoi; 

g) Economia circulară - reprezintă  un model de producție și consum care implică partajarea, 

reutilizarea, repararea, renovarea și reciclarea materialelor și produselor existente cât mai mult 

posibil. În acest fel, ciclul de viață al produselor este extins; 

h) Emisiile de gaze cu efect de seră (GES/GHG) – reprezintă emisiile de vapori de apă, dioxid 

de carbon, gaz metan, protoxid de azot, ozon, clorofluorocarburi (freoni) și hidrofluorocarburi 

în atmosfera pământului;  

i) Factorii de durabilitate, factorii ESG („Environmental, Social and Governance”) – factorii-

cheie prin intermediul cărora se măsoară durabilitatea și impactul etic/social al activităților; 

j) Finanțarea durabilă – reprezintă corelarea instrumentelor de finanțare, garantare și asigurare 

cu nevoile specifice ale economiei românești, europene și mondiale, în beneficiul planetei și 

al societății; 

k) Obiectivul „Net Zero” - reprezintă obiectivul Uniunii Europene de a atinge neutralitatea 

climatică până în anul 2050, respectiv o economie cu emisii “net-zero” (echilibru climatic) de 

gaze cu efect de seră în atmosferă;  
l) Principiul DNSH - „a nu aduce prejudicii semnificative” („Do No Significantly Harm”) - 

principiul potrivit căruia activitățile economice care aduc o contribuție substanțială la cele 

două obiective majore (atenuarea și adaptarea la schimbările climatice) din Taxonomia UE 

trebuie evaluate pentru a se asigura că nu cauzează daune semnificative celorlalte obiective 

ale Taxonomiei;  
m) Risc legat de durabilitate - eveniment sau o condiție de mediu, socială sau de guvernanță care, 

în cazul în care se produce, ar putea cauza un efect negativ semnificativ, efectiv sau potențial 

asupra valorii investiției; 

n) Schimbări climatice - se referă la tiparele meteorologice pe termen lung (temperatura, 

nivelurile mării, precipitațiile etc.) cauzate de încălzirea globală;  

o) Taxonomia UE - sistem de clasificare care stabilește o listă a activităților economice durabile 

din punct de vedere ecologic. Taxonomia UE oferă definiții adecvate pentru acele activități 

economice ce pot fi considerate durabile din punct de vedere ecologic.  

 

 

III. Caracterul evolutiv al Politicii. Acțiuni și măsuri specifice 

 

Datorită faptului că Politica dezvoltării durabile este un „document viu”, care va suferi 

modificări de formă și fond în funcție de calendarul implementării diverselor obiective de mediu și 

climă asumate de către România la nivel internațional, precum și a faptului că aceste deziderate se 

pot modifica în viitor, EximBank își propune să urmărească obiectivele generale care acoperă 

necesitatea îndeplinirii obiectivelor îintr-un orizont de timp rezonabil. 

EximBank încurajează companiile care solicită produsele de finanțare, garantare și asigurare 

în numele și în contul statului să includă durabilitatea în strategia lor de afaceri, să integreze riscurile 

legate de durabilitate, să ia în considerare efectele negative asupra durabilității și a obiectivelor de 

investiții durabile sau asupra promovării caracteristicilor de mediu sau sociale în procesul de luare a 

deciziilor de business. 

EximBank încurajează companiile să respecte practici de bună guvernanță și să garanteze 

principiul precauției, de „a nu provoca prejudicii semnificative”, astfel încât nici obiectivul de mediu 

și nici cel social să nu fie prejudiciate în mod semnificativ.  

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573899/EPRS_BRI%282016%29573899_EN.pdf
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În temeiul prezentei Politici, obiectivele de dezvoltare durabilă sunt incluse în toată activitatea 

de finanțare, garantare și asigurare desfășurată de EximBank în numele și în contul statului, pe 

următoarele coordonate: 

A. Prioritizarea alocării fondurilor statului pentru proiecte durabile 

• Dezvoltarea unor produse de finanțare, garantare și asigurare verzi (Green Loans, 

Green Guarantees și Green Export Insurance) în vederea pregătirii IMM-urilor pentru 

taxonomia UE și sprijinirea trecerii la practici de business sustenabile și prietenoase 

cu mediul, prin susținerea cu prioritate a proiectelor care asigură conservarea 

biodiversității, utilizarea energiei regenerabile, eficiența energetică, utilizarea 

eficientă a resurselor și deșeurilor, prevenirea poluării si degradării mediului;  

• Dezvoltarea unor programe de sprijin pentru IMM pentru finanțarea și garantarea 

proiectelor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de carbon, prin susținerea cu 

prioritate a proiectelor cu impact redus de emisii de carbon (CO2) sau care au drept 

scop reducerea emisiilor de carbon, a proiectelor cu impact redus sau zero de emisii 

de gaze cu efect de seră; 

• Dezvoltarea unor produse de finanțare și garantare în domeniul economiei circulare. 

 
B. Gestionarea riscurilor financiare care decurg din schimbările climatice, epuizarea 

resurselor, degradarea mediului și aspectele sociale 

• Dezvoltarea unui sistem de management al factorilor și riscurilor în materie de 

durabilitate în activitatea NCS;  

• Dezvoltarea cadrului intern de reglementare prin includerea factorilor ESG în 

procedurile interne de analiză, sistemul intern de rating și procesul de luare a 

deciziilor.  

 

C. Promovarea transparenței și a unei viziuni pe termen lung  

• Elaborarea unui mecanism de management al plângerilor părților interesate;  

• Instruirea periodică a angajaților EximBank implicați în activitatea NCS, cu privire la 

dezvoltarea durabilă, ESIA și evaluarea impactului schimbărilor climatice. 

 

 

IV. Riscurile legate de durabilitate 

 

Pentru stabilirea riscurilor legate de durabilitate, EximBank NCS ia în considerare următoarele riscuri 

asociate:  

- riscuri care decurg din efectele fizice ale schimbărilor climatice;  

- riscuri asociate răspunderii pentru contribuția la schimbările climatice sau riscurile de 

tranziție (riscurile pentru solicitant care decurg din tranziția către o economie cu emisii 

scăzute de dioxid de carbon și rezistentă la schimbările climatice);  

- riscuri de mediu (resurse epuizabile, biodiversitate, rezerva de apă, poluare, altele);  

- modificarea pieței și a preferințelor consumatorilor;  

- riscuri juridice si de reglementare privind protecția mediului;  

- riscuri tehnologice legate de schimbările climatice, care pot avea ca efect eliminarea 

anumitor activități sau restructurarea altora; 

- riscuri sociale (afectarea anumitor comunități din zona proiectului, munca minorilor, 

accidente de muncă, număr de ore lucrate, număr de incidente, număr de accidente, condiții 

de muncă (ture de zi/de noapte) etc. 
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Selecția 

 

Selecția implică culegerea de informații în baza Cererii de finanțare, garantare sau asigurare 

completată de solicitant/banca acestuia, având ca scop identificarea acelor activități care vor fi supuse 

clasificării și evaluării efective a sustenabilității. 

 

Părțile implicate în proiect au obligația de a furniza toate informațiile necesare pentru ca EximBank 

să poată efectua o analiză corectă.  

 

 
Clasificarea activităților 

 

Finanțarea sprijină economia prin furnizarea de fonduri pentru activități economice, sprijinind 

în acest sens crearea de locuri de muncă și creșterea economică. Prin urmare, raportându-se la 

activitățile economice pentru care se solicită acordarea de produse de finanțare, garantare sau 

asigurare, EximBank NCS încadrează respectivele activități în următoarele categorii: 

 

Activități cu risc scăzut  

1. proiectele de valori mici, sub 10 milioane lei, sunt încadrate automat în această clasă de risc, 

indiferent de tipul activității; 

2. activități care contribuie la atenuarea schimbărilor climatice: 

a. generarea, transmiterea, stocarea, distribuirea sau utilizarea energiei din surse 

regenerabile, în conformitate cu Directiva (UE) 2018/2001, inclusiv prin utilizarea de 

tehnologii inovatoare cu potențialul de a genera economii semnificative în viitor sau prin 

consolidarea sau extinderea necesară a rețelei; 

b. îmbunătățirea eficienței energetice, cu excepția activităților generatoare de energie; 

c. creșterea mobilității curate sau neutre din punct de vedere climatic; 

d. trecerea la utilizarea de materiale regenerabile obținute pe căi sustenabile; 

e. creșterea utilizării de tehnologii de captare și utilizare a dioxidului de carbon (CUC) și de 

captare și stocare a dioxidului de carbon (CSC) sigure pentru mediu, care asigură o 

reducere netă a emisiilor de gaze cu efect de seră; 

f. instituirea infrastructurii energetice necesare pentru facilitarea decarbonizării sistemelor 

energetice; 

g. producerea de combustibili nepoluanți și eficienți din surse regenerabile sau neutre din 

punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon; 

h. facilitarea oricăreia dintre activitățile enumerate la literele (a)-(g). 

 

3. activități care contribuie în mod substanțial la adaptarea la schimbările climatice: 

a. activități care includ soluții de adaptare, care fie reduc riscul efectului negativ al climatului 

actual și al celui viitor preconizat asupra acelei activități economice, fie reduc în mod 

substanțial efectul negativ respectiv, fără a crește riscul unui efect negativ asupra 

persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor; sau 

b. activități care oferă soluții de adaptare care contribuie în mod substanțial la prevenirea sau 

reducerea riscului efectului negativ al climatului actual și al celui viitor preconizat asupra 

persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor, fără a crește riscul unui efect negativ 

asupra altor persoane, asupra naturii sau asupra activelor. 

 

Activități cu risc moderat 

Reprezintă acele activități care au un impact limitat asupra societății si a mediului. Ramurile 

industriale vizate sunt diverse ,iar evaluarea activităților se va face în mod individual, în funcție de 

fiecare proiect în parte. 

 



 

 

                                      8/12 

Activități cu risc ridicat  

De regulă, aceste activități sunt desfășurate în industrii care au un risc ridicat asupra societății 

și a mediului înconjurător. Spre exemplu, finanțarea ramurilor industriale poluante pentru mediu, doar 

cu condiția aplicării de măsuri de control și reducere a impactului asupra mediului și populației. 

Exemple: Termocentrale care utilizează cărbune, construcții în zone sensibile din punct de vedere 

ecologic sau cu statut de arie naturală protejată etc. 

 

Evaluarea  

 

Procesul de evaluare a impactului climatic constituie parte integrantă a procesului de analiză 

a unei solicitării de finanțare/garantare/asigurare, în contextul evaluării tuturor categoriilor de riscuri 

asociate operațiunii respective, având ca scop final fundamentarea propunerii de aprobare a 

instrumentului de susținere a tranzacțiilor. 

 

Stabilirea limitelor pentru evaluare 

 

Prin prezenta Politică se stabilesc următoarele limite valorice pentru evaluarea proiectelor 

individuale:  

• până la 10 milioane lei, inclusiv - Proiectele de valori mici sunt considerate a avea risc 

de dezvoltare durabilă scăzut și nu vor fi analizate suplimentar; 

• între 10 milioane lei și 25 milioane lei, inclusiv - Proiectele de valori medii sunt supuse 

unei evaluări de complexitate redusă (evaluare simplificată) în baza Chestionarului 

privind durabilitatea (formular F118/x-ORG-CS), completat de solicitant; 

• peste 25 milioane lei - Proiectele de valori mari vor face obiectul unei analize extinse 

(evaluare aprofundată) în baza Chestionarului privind durabilitatea (formular F118/x-

ORG-CS) completat de solicitant și a avizelor/aprobărilor/autorizărilor obținute de la 

autoritățile competente în domeniul protecției mediu, conform legislației în vigoare, sau, 

după caz, în situația asigurării creditului la export, studiul de impact social și de mediu. 

 

Matricea evaluării durabilității 

Pe baza istoricului expunerilor EximBank NCS, se iau în considerare următoarele domenii 

industriale principale (fără a fi exhaustive) care, coroborate cu valoarea proiectelor, constituie un ghid 

de suport decizional pentru a fi supuse unui proces complex de evaluare, unui proces simplu de 

evaluare sau de a nu fi evaluate în cazul celor cu risc scăzut din punctul de vedere al durabilității:  

 

Clasificare Industria Tip evaluare 

(Due Diligence) 

Risc scăzut Industria producătoare de energie din 

resurse regenerabile, Transport 

(electric), Procesare avansata a 

gunoiului 

N/A 

Risc moderat Industria construcțiilor (clădiri, poduri, 

drumuri), Industria mobilei, 

Agricultura, IT, Industria alimentară, 

Hoteluri și restaurante, Comerț 

Evaluare simplificată 

 

Risc crescut Industria extractivă, Industria 

petrochimică, Industria energetică care 

folosește cărbunele sau păcura ca 

materii prime, Industria grea (fabrici de 

otel, fonta, ciment etc.), Zootehnie 

(creșterea porcilor și vitelor), Transport 

(diesel sau benzina) 

Evaluare aprofundată 
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Matricea evaluării ia în calcul tipul industriei, în concordanță cu valoarea expunerii/valoarea 

proiectului (conform limitelor valorice pentru evaluare). 

 

 

Rezultatul evaluării 

 

EximBank, în baza rezultatelor evaluărilor, poate stabili condiții suplimentare ante/post angajament 

legate de durabilitate (măsuri de atenuare/ reducere a riscurilor, cerințe de monitorizare suplimentare 

etc.), după cum urmează: 

➢ Proiectul poate continua în forma sa inițială; 

➢ Proiectul poate continua doar cu îndeplinirea anumitor condiții (se vor specifica); 

➢ Proiectul nu este considerat durabil și nu este recomandată susținerea acestuia. 

 

 

Excluderi în baza riscurilor legate de durabilitate 

 

EximBank contribuie activ la identificarea factorilor necesari în vederea reducerii riscurilor de 

durabilitate și analizează cu maximă diligență, în mod deosebit, următoarele activități: 

 

• activități care dăunează mediului și pot avea efect climatic negativ;  

• activități în care sunt suspiciuni de muncă forțată, munca din partea minorilor sau proiecte 

unde există suspiciuni de discriminare pe orice tip de considerente. 

 

În cazul în care respectivele activități nu sunt însoțite de măsuri de diminuare a impactului, acestea 

nu pot beneficia de produsele EximBank de finanțare, garantare și asigurare în numele și în contul 

statului. 

 

 

V. Factorii de durabilitate  
 

Factorii de mediu  
 

Standardele aplicate de EximBank NCS în procesul de evaluare a impactului de mediu: 

• OECD Recommendation of the Council on “Common Approaches for Officially Supported 

Export Credits and Environmental and Social Due Diligence”  

• International Finance Corporation (IFC) Performance Standards 

• Standardele sociale și de mediu în țara de destinație a exportului 

• Acordul de la Paris, Principiile „Equator”, în măsura în care este posibil în activitatea de 

susținere a creditelor la export. 

 

Evaluarea impactului de mediu 

  
Evaluarea proiectelor din punctul de vedere al aspectelor de mediu, având în vedere că activitățile 

care dăunează mediului pot avea un efect climatic negativ, sunt următoarele: 

1. cele care generează emisii de gaze cu efect de seră, inclusiv CO2, NOx, SOx, care nu respectă 

prevederile legale în vigoare privind emisiile și nu au autorizațiile necesare; 

2. consumul de combustibili și eficiența combustibililor, care nu respectă prevederile legale în 

vigoare privind consumul de combustibili și eficiența combustibililor și/sau nu au autorizațiile 

necesare; 

3. tratamentul apelor uzate: care nu respectă prevederile legale în vigoare privind apele uzate și 

nu au autorizațiile necesare. 
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În cazul creditelor la export pe termen mediu sau lung, care beneficiază de susținere oficială la export 

din partea EximBank în numele și în contul statului, clasificarea proiectelor din punct de vedere al 

impactului de mediu și evaluarea impactului de mediu se realizează în concordanță cu prevederile 

Politicii privind impactul asupra mediului şi impactul social în domeniul creditelor la export care 

beneficiază de susţinere oficială (credite la export cu termen mai mare de doi ani), prezentată în 

Anexa nr.1, și ale Procedurii generale „Evaluarea impactului asupra mediului şi impactul social al 

proiectelor care beneficiază de susţinere oficială din partea EximBank în numele și în contul 

statului”. 

 

Evaluarea impactului schimbărilor climatice 

 

EximBank evaluează impactul climatic al tuturor proiectelor, cu luarea în considerare a modului de 

adaptare la schimbările climatice și reducere a impactului schimbărilor climatice, în conformitate cu 

Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului: 

a) adaptarea la schimbările climatice este evaluată prin aplicarea principiilor Acordului climatic de 

la Paris, precum și a altor instituții internaționale cu recunoaștere în domeniul protecției mediului 

(spre exemplu, Agenția Europeană de Mediu); 

b) reducerea impactului schimbărilor climatice este evaluată prin aplicarea principiului DNSH 

(“Do Not Significantly Harm”) și a criteriilor tehnice pentru determinarea condițiilor în care o 

activitate economică se califică cu o contribuție substanțială la atenuarea schimbărilor climatice 

și pentru a determina dacă acea activitate economică nu cauzează niciun prejudiciu semnificativ 

oricăruia dintre celelalte obiective de mediu. 

 

 

Factorii sociali 

 
Evaluarea impactului social 
 

EximBank evaluează impactul social actual și potențial: 

 
Impactul social actual - include efectele asupra comunităților locale afectate în mod direct de 

activități în derulare sau de implementare a unui proiect din perspectiva respectării drepturilor omului; 

riscul social reprezintă probabilitatea ca aceste efecte să aibă loc și consecințele acestor efecte.  

 

Impactul potențial social - include, fără a se limita la, condiții de muncă, sănătate, securitate și 

siguranța comunității, achiziții de teren, strămutare involuntară, populațiile băștinașe, vestigiile 

culturale, precum și impactul proiectului asupra respectării drepturilor omului, inclusiv munca forțată, 

exploatarea muncii minorilor, activități dăunătoare sănătății și siguranței în muncă. 

 

În cazul creditelor la export pe termen mediu sau lung care beneficiază de susținere oficială la export 

din partea EximBank în numele și în contul statului, clasificarea proiectelor din punct de vedere al 

impactului social și evaluarea impactului social se realizează în concordanță cu prevederile Politicii 

privind impactul asupra mediului şi impactul social în domeniul creditelor la export care beneficiază 

de susţinere oficială (credite la export cu termen mai mare de doi ani) și ale Procedurii generale 

„Evaluarea impactului asupra mediului şi impactul social al proiectelor care beneficiază de susţinere 

oficială din partea EximBank în numele și în contul statului”. 
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Factorii de guvernanță 

 

EximBank evaluează sistemul de guvernanță la nivelul societăților/companiilor din punct de vedere 

al angajamentelor asumate pentru asigurarea sustenabilității activității desfășurate și, după caz, 

respectarea  reglementărilor internaționale precum, cu titlu exemplificativ: 

• UN Global Compact 

• UN Guiding Principles on Business and Human Rights 

• OECD Guidelines for Multinational Enterprises 

• ILO Declaration on Fundamental Principles of Right at Work. 

 

 

VI. Mecanismul de soluționare a plângerilor 

 

O reclamație poate fi semnalată de către orice client, grup, comunitate, entitate sau orice altă parte 

interesată sau afectată sau potențial de a fi afectată de una sau mai multe acțiuni ale EximBank.  

Aceste entități se pot adresa în scris la adresa de e-mail dedicată acestei problematici: 

dezvoltaredurabila@eximbank.ro. 

 

 

VII. Transparență și raportări  

 

Cerințe de transparență 

 

EximBank furnizează, într-o manieră clară, echilibrată, exactă și la timp, tuturor părților interesate 

relevante (incluzând acționari, salariați, clienți și public, în general) informații-cheie necesare pentru 

a le permite să aprecieze aplicarea principiilor dezvoltării durabile în activitatea desfășurată de 

EximBank în numele și în contul statului. 

 

Transparența se realizează prin publicarea datelor relevante de interes public în raportul anual de 

activitate și pe site-ul www.eximbank.ro.  

 

Raportări 

 

Anual sau ori de câte ori este cazul, EximBank transmite autorităților de supraveghere și control, 

Comisiei Europene, OECD, informații relevante privind aplicarea principiilor dezvoltării durabile în 

activitatea desfășurată în numele și în contul statului. 

 

Structura organizatorică a EximBank asigură un flux de informații pe verticală - în ambele sensuri - 

și pe orizontală, care permite deopotrivă:  

a) raportarea și informarea organului de conducere cu privire la riscurile legate de durabilitate 

aferente activității desfășurate în numele și în contul statului;  

b) informarea și comunicarea din partea organului de conducere asupra valorilor și obiectivelor 

dezvoltării durabile stabilite, precum și asupra strategiilor, politicilor și a documentelor 

normative aprobate pentru asigurarea durabilității;  

c) difuzarea informațiilor și comunicarea între structurile interne ale Băncii pentru care respectivele 

date și informații prezintă relevanță.  

 

Structurile interne ale EximBank sunt organizate astfel încât să asigure un flux de informații de 

calitate care să includă factorii ESG în procesul decizional.  

 

mailto:dezvoltaredurabila@eximbank.ro
http://www.eximbank.ro/
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Pentru aplicarea în mod concret a principiilor din prezenta Politică, EximBank în numele și în contul 

statului colaborează și cu alte instituții ale statului implicate în acest proces, în vederea unei abordări 

comune privind acțiunile și măsurile care contribuie la finanțarea durabilă a economiei și asigurarea 

competitivității pe termen lung a economiei românești. 

 

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei Politici, vor fi avute în vedere principiile acesteia în 

cazul solicitărilor noi de acordare de produse de finanțare, garantare, asigurare, precum și în cazul 

solicitărilor de majorare a expunerilor existente. Principiile prezentei Politici nu se aplică în cazul 

diminuării și/sau prelungirii expunerilor existente. 

 


