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Denumirea proiectului: Universal Alloy Corporation Europe 

Tara: Romania 

Numar proiect: 41645 

Sector de activitate: Industria Aeronautica. 

Public/Privat: Sector privat 

Data sedintei consiliului: 29 Septembrie 2010 

Stadiu:  Aprobat de Comitetul Operational, urmeaza aprobarea 
Consiliului Director  
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Descrierea si obiectivele proiectului: 

 

BERD are in vedere o investitie in valoare de 10 milioane Euro 
in capitalul companiei Universal Alloy Corporation Europe 
(“UACE”), un producator de componente din aluminiu pentru 
industria aeronautica, localizat in nord vestul Romaniei. Investitia 
totala in acesta facilitate este estimata la 42 milioane de Euro, 
din care 28 de milioane de Euro au fost deja alocate si lucrarile 
aferente sunt finalizate. Contributia BERD va fi directionata 
pentru constructia unei turnatorii complementara preselor de 
extrudare si a unei unitati de productie a componentelor 
aeronautice. 

Impactul asupra tranzitiei: Principalele efecte ale proiectului asupra tranzitiei sunt 
reprezentate de: efectul demonstrativ al noilor produse si 
procese (valoare adaugata mai mare); inbunatatirea 
standardelor in afaceri; si introducerea unor noi aptitudinilor 
tehnologice. Este de asteptat ca aceste noi cunostinte sa se 
raspandeasca dincolo de companie catre alte companii din 
industria aeronautica din Romania. Proiectul poate deschide 
calea realizarii altor investitii in Romania, in capacitati de 
productie cu valoare adaugata mai mare pentru sectorul 
aeronautic, prin demonstrarea beneficiilor pe care astfel de 
investitii le pot aduce si altor companii.  

Clientul: UACE este parte a diviziei de Aeronautica a grupului elvetian 
Montana Tech Components AG (MTC) care mai detine 
Universal Alloy Corporation din Statele Unite (UAC US). UACE 
va beneficia de sprijinul UAC US, al doilea jucator mondial de pe 
piata profilelor extrudate grele si usoare pentru industria 
aeronautica. De asemenea, MTC desfasoara activitati de 
productie in industria componentelor industriale, a 
echipamentelor speciale pentru identificarea produselor in 
sectorul metalurgic si a bateriilor primare si reincarcabile pentru 
Producatorii de Echipamente Originale si a clientilor de retail.  
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Finantarea BERD: Investitia consta intr-o participatie de 10 milioane de Euro la 
capitalul societatii UACE. Pentru finantare suplimentara a 
proiectului se au in vedere sursele interne pentru formarea 
capitalului.  

Costul total al proiectului: 42 milioane Euro 

Impactul asupra mediului : Categoria: 

In urma unei analize de diagnostic desfasurate la locul 
proiectului de catre specialistul BERD in domeniul mediului se 
confirma ca eventualele efecte adverse sociale si de mediu sunt 
specifice locatiei, sunt idenfiticate si pot fi adresate prin masuri 
specifice. In consecinta, proiectul a fost inclus in Categoria B.  

UACE dezvolta sisteme robuste de management pentru a 
gestiona riscurile privind mediul inconjurator si protectia muncii, 
managementul actual al companiei avand capabilitati 
semnificative in aceste domenii in baza experientei anterioare 
din America de Nord. UACE a agreat dezvoltarea unui 
mecanism de angajare a partilor interesate in linie cu Criteriile 
de Performanta ale Bancii. 

Analiza diagnostic facuta de BERD a identificat probleme 
asociate cu deversarile de apa reziduala si probleme minore 
asociate cu contaminari cu materialele periculoase pentru care 
masuri de atenuare au fost identificate si agreate cu compania in 
Planul de Actiune privind Protectia Mediului si Impactul Social.  

Cooperare tehnica : Nu este cazul. 

Date de contact ale companiei Dragos Ungurean, Presedinte 

Universal Alloy Corporation Europe 

244A Dumbravita, Maramures, Romania 

Tel: +40-262-202306 Fax: +40-362-418988 

Oportunitati de afaceri: Pentru oportunitati de afaceri sau achizitii, contactati compania 
client. 

Informatii generale: Solicitari de informatii privind proiecte BERD, dar nu si privind 
procesul de achizitie: 

Tel: +44 20 7338 7168; Fax: +44 20 7338 7380 
Email: projectenquiries@ebrd.com 

Politica de Informare a Publicului  
(PIP) 

Politica de Informare a Publicului  stabileste modul in care BERD 
comunica si se consulta cu partile interesate, pentru a asigura o 
mai buna cunoastere si intelegere a strategiilor, politicilor si 
operatiunilor sale.  

Textul Politicii de Informare a Publicului  poate fi gasit  la adresa:  
http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm 

Mecanismul de Recurs Independent 
(MRI) 

BERD a creat Mecanismul de Recurs Independent (MRI) pentru 
a da posibilitatea indivizilor, grupurilor locale sau organizatiilor 
care pot fi afectate in mod direct si advers de un proiect al Bancii 
sa faca reclamatii sau plangeri la Banca, independent de 
operatiunile bancare. Instructiunile privind modul de formulare a 
unei reclamatii si Regulile de Procedura pot fi gasite la adresa :   
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/pcm.pdf, 
versiunea in limba Rusa poate fi gasita la adresa 
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http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/PCMRulesRussia
n.pdf  

Orice plangere conform MRI trebuie depusa in termen de maxim 
12 luni de la ultima distribuire a fondurilor BERD. Biroul MRI 
poate fi contactat la pcm@ebrd.com sau poate fi contactat biroul 
BERD relevant din tara in proiectului pentru asistenta si in caz 
de lamuriri suplimentare cu privire la perioada in care se poate 
depune reclamatia. 
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