
                                                                                          
Lista de excludere 

Nu vor fi stabilite sau menținute relații de afacere cu clienții care practică următoarele tipuri de activitate: 

Principii de etică și condiții de muncă: 

a) Producția sau activitățile care implică forme dăunătoare sau exploatatoare forței de muncă / munca copiilor 1, practici discriminatorii sau 

practici care împiedică exercitarea în mod legal a drepturilor angajaților;  

b) Producția sau comerțul cu substanțe narcotice 2; 

c) Producerea sau comerțul cu arme (inclusiv arme de vânătoare) și muniții 3; 

d) Jocurile de noroc (inclusiv jocurile de noroc online), cazinourile și întreprinderile echivalente 4; 

e) Furnizarea de servicii de plată online și bani electronici; 

f) Prostituția și/sau orice afacere a cărei activitate este legată de pornografie. 

Sănătate, siguranță și activități dăunătoare mediului: 

g) Producerea, comercializarea sau utilizarea fibrelor de azbest sau a produselor care conțin azbest 5; 

h) Producerea sau comercializarea produselor care conțin bifenili policlorurați 6; 

i) Producerea sau comerțul cu produse farmaceutice, pesticidelor sau erbicidelor și alte substanțe periculoase care fac obiectul unor interdicții 

internaționale 7; 

j) Producerea sau comerțul cu materiale radioactive (inclusiv depozitarea și tratarea deșeurilor radioactive), activități sau activități legate de 

industria nucleară sau materialele nucleare 8; 

k) Pescuitul cu plasă în mediul marin cu ajutorul unor plase de peste 2,5 km în lungime; 

l) Transportul de petrol sau alte substanțe periculoase în cisterne care nu respectă cerințele Organizației Maritime Internaționale (OMI) 9; 

m) Activitățile care implică eliberarea de organisme modificate genetic în mediul natural, fără aprobarea autorităților competente sau în cazul în 

care autoritatea competentă a declarat că este fără OMG-uri 10; 

n) Activitățile din cadrul zonelor protejate sau in vecinătatea acestora, desemnate în conformitate cu legislația națională sau cu convențiile 

internaționale, siturile de interes științific, habitatele speciilor rare sau pe cale de dispariție și pădurile primare sau de creștere veche de 

importanță ecologică 11; 

o) Comerțul cu animale sălbatice sau cu produse provenite de la animale sălbatice reglementate în cadrul CITES 12; 

p) Trecerea transfrontaliere a deșeurilor interzise de legislația internațională 13; 

q) Construirea de cascade hidraulice (mini-) fără evaluarea corespunzătoare a mediului; 

r) Producția sau comerțul cu substanțe care diminuează stratul de ozon 14; 

s) Exploatare comercială sau achiziționarea de echipamente de exploatare forestieră destinată utilizării în pădurile tropicale, producția și 

comerțul cu lemn sau cu alte produse forestiere, altele decât cele provenite din pădurile gestionate în mod sustenabil 15; 

t) Exploatarea minelor de diamante și comercializarea diamantelor, în cazul în care țara gazdă nu a respectat acordul Kimberley (KPCS) sau 

alte acorduri internaționale similare privind resursele extrase. 

u) Mineritul subteran pentru extragerea metalelor, cărbunelui, șistului de petrol și a altor minerale. 

v) Extracție cărbunelui folosind alte metode decât metoda retortului (utilizarea recipientelor metalice sigilate). 

  

Impact negativ asupra comunității: 

w) Producerea sau comerțul cu orice produs sau activitate considerată ilegală în conformitate cu legile sau regulamentele țării gazdă (adică 

naționale) sau cu convențiile și acordurile internaționale, inclusiv, fără limitare, legislația sau convențiile referitoare la protecția resurselor 

biodiversității 16 sau a patrimoniului cultural; 

x) Activitățile din preajma sau în imediata apropiere a pământul ocupat de popoarele indigene și / sau grupurile vulnerabile, cum ar fi terenurile 

și cursurile de apă utilizate pentru activități de subzistență, cum ar fi pășunatul, vânătoarea sau pescuitul; 

y) Activități care pot afecta negativ siturile de importanță culturală sau arheologică; 

z) Activități care implică reinstalarea involuntară; 

Nu vor fi finanțați clienții implicați în oricare dintre următoarele activități: 

 Producția sau comerțul cu băuturi alcoolice (cu excepția berii și a vinului) 17 

 Producția sau comerțul cu tutun 18 

_______________________________________________ 

1 Vor fi incluse orice activitate legată de traficul de ființe umane. "Muncă forțată" înseamnă orice muncă sau serviciu, care nu este efectuat în mod 

voluntar, care este impus unei persoane amenințate cu forță sau cu o pedeapsă. "Exploatarea muncii minorilor" presupune angajarea minorilor in activități 

care sunt dăunători sănătății fizice, mentale, spirituale, morale ale copilului. Pentru instrucțiuni suplimentare, consultați: IFC (a se vedea declarația politică 

comună IFC / MIGA privind munca forțată și munca copiilor); Declarația OIM privind principiile fundamentale și drepturile la locul de muncă și principiile 

consacrate în următoarele convenții: Convențiile OIM 29 și 105 (forța de muncă forțată și legată), 87 (libertatea de asociere), 98 (dreptul la negociere 

colectivă), 100 și 111 (discriminare); 138 (vârsta minimă); 182 (cele mai grave forme ale muncii copiilor), Declarația Universală a Drepturilor Omului. 
2 Termenul "narcotice" se referă la toate drogurile ilegale naturale și sintetice și substanțele psihotrope ilegale. Pentru mai multe informații, vă rugăm să 

consultați Convenția unică a ONU privind stupefiantele (1961), precum și Lista galbenă a Comitetului internațional pentru controlul narcoticelor (INCB). 

3 Companiile de securitate care cumpără arme de calibru mic și muniții lor pentru uz propriu și fără scopul de a le revinde, sunt excluse din această 

dispoziție. 



                                                                                          
4 Această prevedere exclude loteriile de caritate care își investesc exclusiv veniturile în activități de caritate, precum și acele persoane sau entități care 

investesc mai puțin de 25% din cifra lor de afaceri în jocuri de noroc. 

5 Acest lucru nu se aplică în cazul achiziționării și utilizării foilor de azbociment, în care conținutul de azbest este <20%. 
6 Bifenili policlorurați: un grup de substanțe chimice foarte toxice, care pot fi găsite în transformatoare electrice, condensatoare și aparate de distribuție 

date în anii 1950-1985. 

7 Lista produselor care sunt supuse eliminării sau interzicerii este disponibilă de la IFC sau BERD. Documentele de referință includ Regulamentul UE 

(CEE) nr. 2455/92 privind exportul și importul anumitor substanțe chimice periculoase, după cum a fost modificat; Lista ONU consolidată a produselor a 

căror consumare și / sau vânzare au fost interzise, retrase, restricționate sau neaprobate de guverne; Convenția privind procedurile de consimțământ 

prealabil în cunoștință de cauză pentru anumite produse chimice periculoase și pesticide în comerțul internațional (Convenția de la Rotterdam); Convenția 

de la Stockholm privind poluanții organici persistenți; Clasificarea OMS a pesticidelor prin pericol. 

8 Acest lucru nu se aplică achiziționării de echipamente medicale, echipamente de control al calității (măsurători) și orice alt echipament în care sursa 

radioactivă este trivială și / sau protejată în mod adecvat. 

9 Acestea includ: cisternele care nu dispun de toate certificatele necesare MARPOL SOLAS (inclusiv, fără a se limita la respectarea codului ISM), 

cisternele din lista neagră a Uniunii Europene sau interzise de Memorandumul de înțelegere de la Paris privind controlul statului de port (Paris MOU) 

pentru eliminarea treptată în temeiul regulamentelor 13G și 13H din anexa I la MARPOL. Nu ar trebui folosit nici o cisternă pentru nave cu o vechime de 

peste 25 de ani. 

10 Pentru țările în care funcționează BERD: activitățile care implică eliberarea de OMG-uri în mediul natural trebuie să fie adresate BERD și evaluate 

comparativ cu cerințele de performanță aplicabile. 

11 Principalele documente de referință sunt instrucțiunile IUCN privind zonele protejate. 

12 Convenția CITES privind comerțul internațional cu specii sălbatice de faună și floră pe cale de dispariție. O listă a speciilor enumerate în CITES este 

disponibilă de la IFC sau BERD. Pentru a afla ce specii se află pe listă, vizitați http://www.cites.org sau accesați baza de date a speciilor CITES la 

http://www.cites.org/eng/resources/species.html 
13 Documentele de referință sunt: Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 din 14 iunie 2006 privind transferurile de deșeuri; Decizia C (2001) 107 / Final a 

Consiliului OCDE privind revizuirea Deciziei C (92) 39 / Final privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor destinate operațiunilor de recuperare; 

Convenția de la Basel din 22 martie 1989 privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor periculoase și eliminarea acestora. Pentru informații 

suplimentare și un ghid simplificat la Convenția de la Basel, vizitați: https://www.basel.int 

14 Substanțele care diminuează stratul de ozon (ODS): compuși chimici care reacționează cu ozonul stratosferic și diminuează stratul de ozon. Protocolul 

de la Montreal enumeră ODS și datele lor de reducere și eliminare a obiectivelor. O listă a compușilor chimici reglementați de Protocolul de la Montreal, 

care include aerosoli, agenți frigorifici, agenți de spumare, solvenți și agenți de protecție împotriva incendiilor, împreună cu detaliile despre țările  

semnatare sunt disponibile de la IFC sau BERD . 

15 Pădurile gestionate sustenabil trebuie să fie certificate de către atestatorii internaționali și naționali (dacă sunt disponibili) sau ar trebui gestionați în 

conformitate cu politica băncii pentru finanțarea exploatării forestiere. 

16 Conexiunile internaționale relevante pentru biodiversitate includ, fără a se limita la: Convenția privind conservarea speciilor migratoare ale animalelor 

sălbatice (Convenția de la Bonn); Convenția privind zonele umede de importanță internațională, în special ca habitat al păsărilor acvatice (Convenția 

Ramsar); Convenția privind conservarea vieții sălbatice și a habitatelor naturale europene (Convenția de la Berna); Convenția Patrimoniului Mondial; 

Convenția privind diversitatea biologică. 

17 Acest lucru nu se aplică clienților / întreprinderilor care nu sunt implicați în mod semnificativ în aceste activități. "Nu este implicat substanțial" înseamnă 

că activitatea în cauză este auxiliară față de operațiunile primare ale clientului. Scutirile pot fi făcute cu aprobarea IFC. 

18 A se vedea nota de subsol 17. 

Lista a fost actualizată în Decembrie 2018 
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