
 

Achizitie publica: Nu exista oportunitati de achizitie publica pentru 
acest proiect 

Contact: Susan Goeransson, Operations Leader 

goeranss@ebrd.com  

 

 

Proiect: R2CF BISTRITA SUB-PROIECT 

Tara: ROMANIA 

Numar proiect: 41688 

Sector de activitate: Infrastructura Municipala si de Mediu  

Public/Privat: Sectorul  Public  

Categorie de Mediu B 

Data Sedintei Consiliului 
Director: 

27 septembrie 2011 

Stadiu:  S-a obtinut aprobarea conceptului; urmeaza aprobarea finala  

Data publicarii rezumatului 
proiectului: 

13 iulie 2011 

Descrierea si Obiectivele 
Proiectului: 

 

BERD are in vedere acordarea unui imprumut de pana la 33 
milioane Lei (echivalentul a 7,8 milioane Euro) companiei SC 
Aquabis SA pentru co-finantarea programului regional de 
investitii in valoare de 357 milioane lei (echivalentul a 83,2 
milioane Euro); acest program este in proportie de 90% co-
finantat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene (UE), 
precum si din fonduri alocate de la bugetul local si de stat. 
Programul de investitii vizeaza extinderea si modernizarea 
infrastructurii de apa si ape uzata, precum si extinderea 
serviciilor companiei in 18 localitati din judetul Bistrita Nasaud. 
Datorita acestui proiect, mai mult de 134,000 de locuitori vor 
avea acces la servicii mai bune de apa si canalizare.    

Acest sub-proiect face parte dintr-o linie de finantare (program 
cadru R2CF), in valoare de 200 de milioane Euro, aprobata de 
catre Banca pentru co-finantarea proiectelor de apa si apa uzata 
din Romania, alaturi de Fondul de Coeziune al Uniunii Europene. 

Impactul de Tranzitie:: Sub-proiectul vizeaza imbunatatirea conditiilor de mediu, precum 
si extinderea regionalizarii serviciilor de apa si apa uzata, avand 
ca rezultat optimizarea costurilor de investitii si de operare, 
precum si transferul de expertiza in gestionarea serviciilor de apa 
catre localitatile mai putin dezvoltate din judetul Bistrita-Nasaud. 

Clientul: SC Aquabis SA  este client al BERD din 1997, in calitate de 
beneficiar al Programulului de Dezvoltare a Utilitatilor Municipale 
II („MUDP II „), Compania a parcurs pana in prezent procese de 
restructurare importante; astfel, in iulie 2008 a devenit companie 
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regionala de apa, oferind servicii de apa si canalizare pentru 
jumatate din judet, deservind 4 orase (Bistrita, Nasaud, Beclean 
si Sangeorz-Bai) si 14 comune. 

Finantare BERD : 33 milioane Lei (echivalentul a 7,8 milioane Euro)    

Costul total al proiectului: 357 milioane Lei (echivalentul a 83,2 milioane Euro)  

Impact de mediu 
Proiectul este incadrat in categoria B, conform politicii sociale si 
de mediu a BERD. Impactul potential, social si de mediu, asociat 
cu componentele proiectului poate fi identificat si minimalizat prin 
masuri adecvate de control si gestionare a riscurilor. 

Proiectul va permite cresterea numarului de locuitori conectati la 
sistemul de apa si canalizare din 4 orase si 14 comune. Astfel, 
aproape jumatate din populatia judetului Bistrita-Nasaud 
(populatie totala fiind de 316 800 locuitori) va beneficia de 
servicii mai bune de apa si canalizare. Proiectul include, de 
asemenea, reabilitarea/ extinderea a cinci statii de epurare a 
apelor uzate. Rezultatele estimate ale proiectului includ 
urmatoarele: (i) cresterea ratei de conectare la reteaua de apa 
potabila de la 75% la 98% pentru aria de acoperire a proiectului; 
si (ii) cresterea ratei de conectare la reteaua de canalizare de la 
60% la 91% din populatie. 

Proiectul vizeaza conformarea cu directivele Uniunii Europene in 
sectorul de apa si apa uzata si face parte din Programul 
Operational Sectorial de Mediu; programul a fost supus unei 
evaluari  strategice de mediu, in concordanta cu standardele UE.  

Unul criteriu important de eligibilitate pentru finantarea BERD il 
constituie aprobarea cofinantarii programului de investitii al 
Companiei din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene.  

Se estimeaza ca evaluarea realizata de UE in vederea aprobarii 
proiectului indeplineste in mare parte cerintele Bancii cu privire la 
impactul social si de mediu. Evaluarea proiectului si a companiei, 
in vederea conformarii cu criteriile de performanta BERD, este in 
curs de desfasurare. Ca urmare a acestei evaluari, in functie de 
decalajele identificate, se va elabora un Plan de Actiune Social si 
de Mediu care va fi implementat de catre Companie. 

O analiza a indicilor de perfomanta se afla in curs de evaluare 
pentru a fi in conformitate cu Criteriile de Performanta BERD. De 
asemenea, se va realiza o evaluare sociala si de mediu pentru a 
se aprecia performantele actuale si trecute ale Companiei, in 
raport cu criteriile de performanta ale Bancii (Performance 
Requirements Policy). In baza rezultatelor, va fi dezvoltat un Plan 
de Actiune Sociala si de Mediu, si se va agrea asupra decalajelor 
identificate. 

Rezumatul proiectului va fi actualizat dupa finalizarea procesului 
de evaluare. Acesta va include rezultatele evaluarii BERD in 
stransa legatura cu structura Planului de Actiune. 

Cooperare tehnica 
Un program de cooperare tehnica in valuare de 970 000  Euro a 
fost aprobat pentru toate proiectele aferente programului cadru 
(R2CF) pentru sectorul de apa din Romania, inclusiv Bistrita-
Nasaud:   
 750 000 Euro pentru implementarea unui sistem de  
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 120 000 Euro pentru evaluari de mediu;  

Achizitie si Proces de licitare:  
Pentru oportunitati de afaceri sau achizitii, va rugam sa 
contactati: 
EBRD Procurement 
Intrebari: Tel: +44 20 7338 6794; Fax: +44 20 7338 7472 
Email: procurement@ebrd.com 

Intrebari generale: 
Pentru informatii privind proiectul BERD, cu exceptia achizitiilor: 
Tel:+44 20 7338 7168; Fax: +44 20 7338 7380 
Email: projectenquiries@ebrd.com  

Politica de Informare Publica 
(PIP):  

 

PIP stabileste modul in care BERD face publice informatiile si se 
consulta cu partile interesate, astfel incat sa promoveze o mai 
buna constientizare si intelegere a strategiilor, politicilor si 
operatiunilor Bancii.  

Textul PIP poate fi gasit la: 
http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm    

Mecanism de Recurs 
Independent  (MRI): 

 

BERD a infiintat Mecanismul de Recurs Independent (MRI) 
pentru a oferi posibilitatea unei evaluari independente a 
plangerilor sau reclamatiilor din partea unuia sau mai multor 
indivizi sau organizatii cu privire la proiectele finantate de banca, 
proiectele despre care se presupune sau este posibil sa fi cauzat 
efecte negative. Regulile de procedura privind MRI pot fi gasite 
la  
 
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/index.htm  
 

Orice plangere sub MRI trebuie inregistrata nu mai tarziu de 12 
luni dupa ultima distribuire a fondurilor BERD. Puteti contacta 
ofiterul MRI (la pcm@ebrd.com ) sau biroul local relevant al 
BERD pentru asistenta, daca nu sunteti sigur asupra perioadei in 
care poate fi depusa o plangere sau reclamatie.  
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