
 

 

 

 

CUI: RO 74 24 1 19  
R.G.- P.J.R.-13-110079/13.07.2016  
R.S.- P.J.R.-13-110012/13.07.2016 
Nr. Înreg. Reg. Com.: J12/1096/95 
IBAN RO98BTRL01301202925686XX 
Nr. operator date cu caracter personal 36832 
 
 

Sediul Central: Str. Constantin Brâncuşi nr. 74-76, etaj 1, Cluj Napoca 
Tel:  +40 264 438 816; Fax: +40 264 444 150; www.btleasing.ro 

 
Lista Excluderilor  
 
BT Leasing nu va finanţa cu bună ştiinţă, în mod direct sau indirect, proiecte care implică 
următoarele: 

 

a) Producţia sau comerţul cu orice produs sau activitate considerate ilegale în conformitate cu 
legile si regulamentele romanesti, sau de convenţiile şi acordurile internaţionale, sau care fac 
obiectul unor interdictii sau eliminari trepate la nivel international, cum ar fi:  

 

 Producţia de sau comerţ cu produsele care conţin bifenili policloruraţi (PCB) 

 Producţia de sau comerţ a produselor farmaceutice, pesticide/erbicide şi alte substanţe 

periculoase care fac obiectul unor interdictii sau eliminari trepate la nivel international1 

 Producţia de sau comerţ cu substanţe care epuizează stratul de ozon care fac obiectul 

unor eliminari treptate la nivel international2 

 Comerţul cu animalele sălbatice sau producţia de sau comerţul cu produse provenind de 

la animale salbatice reglementate de CITES 3 

 Circulaţia transfrontalieră a deşeurilor interzise în temeiul dreptului internaţional 4 

 

b)   Producţia sau utilizarea sau comerţul cu fibre de azbest nelimitate sau a produselor ce conţin 

azbest 5 

 

c)   Activităţi interzise de legislaţia română sau de convenţiile internaţionale referitoare la 

protecţia biodiversităţii sau a resurselor de patrimoniu cultural 6 

 

d)   Pescuitul cu plasa în mediul marin, cu plase de peste 2,5 km în lungime 

 

 

                                                 
1 Documente de referinţă sunt Regulamentul UE (CEE) nr 2455/92 privind exportul şi importul anumitor produse 
chimice periculoase, cu modificări; Lista consolidată de produse ONU al căror consum şi / sau vânzarea au fost interzise, 
retrase, restranse sever sau nu au fost aprobate de guverne; Convenţia privind procedurile de consimţământ prealabil în 
cunoştinţă de cauză pentru anumite produse chimice şi pesticide periculoase comercializate la nivel internaţional 
(Convenţia de la Rotterdam); Convenţia de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi; Clasificarea Organizaţiei 
Mondiale a Sănătăţii (OMS) a pesticidelor cu Risc. 
2 Substanţele care epuizeaza stratul de ozon (ODSuri): compuşi chimici care reacţionează cu şi diminuează stratul de 
ozon, ducând la binecunoscutele "găuri de ozon". Listele de ODSuri ale Protocolului de la Montreal şi tintele de reducere si 
eliminare treptata a acestora. O listă a compuşilor chimici reglementati prin Protocolul de la Montreal, care include 
aerosoli, agenţi frigorifici, spuma de agenţi de ventilare, solventi, şi agenţi de protecţie împotriva incendiilor, împreună cu 
detaliile ţărilor semnatare şi datele tinta de eliminare treptata este disponibila la BERD. 
3 CITES: Convenţia privind comerţul internaţional cu specii protejate ale faunei şi florei. Listele CITES de specii protejate 
sunt disponibile la www.cites.org/eng/app/index.shtml. 
4 Documente de referinţă sunt: Regulamentul (CE) nr 1013/2006 din 14 iunie 2006 privind transferurile de deşeuri; 
Decizia C (2001) 107/Finala a Consiliului OCDE privind revizuirea Deciziei C (92) 39/Finala privind controlul mişcărilor 
transfrontaliere de deşeuri destinate operaţiunilor de recuperare; Convenţia de la Basel din 22 martie 1989 privind 
controlul circulaţiei transfrontaliere de deşeuri periculoase şi al eliminării acestora. 
5 Acest lucru nu se aplică la achiziţionarea şi utilizarea de foi de azbest de ciment în cazul în care conţinutul de azbest 
este <20%. 
6 Convenţiile internaţionale relevante includ, fără limitare: Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de animale 
sălbatice (Convenţia de la Bonn); Convenţia asupra zonelor umede de importanţă internaţională, în special ca habitat al 
păsărilor acvatice (Convenţia de la Ramsar); Convenţia privind conservarea faunei sălbatice europene şi a habitatelor 
naturale (Convenţia de la Berna); Convenţia privind patrimoniul mondial; Convenţia privind diversitatea biologică şi 
protocoalele. 
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e)   Expediţie de petrol sau alte substanţe periculoase în rezervoare care nu sunt conforme cu 

cerinţele Organizaţiei Maritime Internaţionale (OMI)7 

 

f)   Comerţul cu mărfuri fără existenţa licenţor de export sau de import sau a altor dovezi de 
autorizaţii de tranzit din ţări relevante de export, import şi, dacă este cazul, de tranzit. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

g) Producţie sau activităţi ce implica forme exploatatoare sau daunatoare de munca 

forţată8/munca dăunătoare cu copii9.  
 

h)  Producţia sau comerţul cu arme si muniţii10 

 

i)   Producţia sau comerţul cu materiale radioactive. Acest lucru nu se aplică la achiziţionarea de 
echipamente medicale, de control al calităţii şi orice echipament pentru care sursa radioactiva 
este minora şi / sau protejată în mod adecvat. 
 
j)  Cultivarea tutunului; 
 
k) Productia sau comertul cu produse din tutun; 
 
l) Producţia de sau comerţul cu lemn sau produse forestiere, altele decât din păduri gestionate 
durabil. 
 
m) Producţia de sau comerţul cu băuturi alcoolice (exceptand bere sau vin) 
 
n) Jocuri de noroc, cazinouri şi echivalente 
 
o) Operatiuni de exploatare forestiera in paduri tropicale 
 

 

                                                 
7 Aceasta include: rezervoare care nu au toate certificatele solicitate MARPOL SOLAS (inclusiv, fara limitare, codul ISM 

de conformitate); petroliere de pe lista neagră a Uniunii Europene sau interzise prin Memorandumul de înţelegere 
de la Paris privind controlul statului portului (Paris MOU); şi petrolierele prevazute pentru etapa a doua în cadrul 
MARPOL Regula 13G. Nici un petrolier cu cocă simplă de peste 25 de ani nu ar trebui să fie utilizate 

8 Munca forţată înseamnă toate activitatile si serviciile care nu sunt efectuate în mod voluntar, care sunt obtinute de la un 
individ sub ameninţarea cu forţa sau pedeapsă. 

9 Munca daunatoare cu copii înseamnă angajarea copiilor care este exploatativa sau ar putea fi periculoasa, sau ar putea 
sa interfereze cu educaţia copilului, sau ar putea fi nociva pentru sănătatea copilului, sau pentru dezvoltarea fizică, 
mentală, spirituală, morală sau socială a acestuia. 

10 Acest lucru nu se aplică la finantatorii unui proiect care nu sunt în mod substanţial implicati în aceste activităţi. "Nu 
este implicat în mod substanţial" înseamnă că activitatea în cauză este accesorie la operaţiunile primare ale unui 
finantator de proiect 
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Lista Referintelor  
 
BT Leasing va finanţa doar cu acordul scris al BERD - proiecte care implică următoarele: 
 

 Activitățile care implică relocarea involuntara (BERD PR 511) (in special a populatiei) 
 

 Activitățile din cadrul, adiacente sau referitoare la zone desemnate ca find protejate în 
temeiul legislației naționale sau convențiilor internaționale, site-uri de interes științific, 
habitate ale specilor rare/periclitate, pescuitul de importanță economică, și paduri de creștere 

primare/vechi de importanță ecologică (BERD PR 6 12) 
 

 Activitățile din cadrul, adiacente sau referitoare la terenul ocupat de popoarele indigene și / 
sau grupuri vulnerabile, cum ar fi terenuri și cursuri de apă utilizate pentru activități de 

subzistență, cum ar fi plantari, vânătoare sau pescuit (BERD PR 713) 
 

 Activități care afectează în mod negativ sit-uri de importanță culturală sau arheologică (BERD 
PR 8) 

 

 Activități în ciclul de producție a combustibilului nuclear (extracția de uraniu, producția, 
îmbogățirea, depozitarea sau transportul de combustibili nucleari) (BERD politică 

energetică14) 
 

 Generarea de energie cu ajutorul combustibililor nucleari (BERD politica energetică15) 
 
 

                                                 
11 http://www.ebrd.com/pages/about/principles/sustainability/requirements.shtml 
12 http://www.ebrd.com/pages/about/principles/sustainability/requirements.shtml 
13 http://www.ebrd.com/pages/about/principles/sustainability/requirements.shtml 
14 http://www.ebrd.com/pages/sector/powerenergy/policy.shtml  
15 http://www.ebrd.com/pages/sector/powerenergy/policy.shtml  
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