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Descrierea  proiectului si a obiectivelor: 
BERD are in vedere  posibilitatea de a acorda un imprumut de pana la 27,5 milioane Euro 
Companiei de APA Brasov S.A, proiectul presupunand doua etape. Prima  etapa presupune o 
co-finantare a Fondului de Coeziune de pana la 19 milioane Euro, vizand  investitii cheie in 
judetul Brasov, avand ca scop indeplinirea directivelor UE in domeniul apei si apelor 
reziduale. Imprumutul acordat de catre Banca va co-finanta un program regional de investitii 
de pana la 190 milioane Euro, care va include alocarea unor fonduri semnificative din partea 
Uniunii Europene, Guvernului Romaniei si guvernelor locale, angajate in Programul 
Romanesc de Fonduri de Coeziune. Prin acest proiect se urmareste imbunatatirea calitatii 
apei potabile in Judetul Brasov si extinderea sistemulului de colectare si tratare al apelor 
reziduale, in conformitate cu normele UE in domeniu. 
Cea de-a doua etapa a proiectului este in valoare de 8,5 milioane Euro si presupune o 
restructurare a facilitatii de imprumuturi municipale de mediu BERD, deja existente, semnata 
pe 18 Mai 2002 si avand in vedere transformarea institutiei intr-o companie comerciala si intr-
un operator regional, precum si schimbarea garantiilor . 
 
 
Impactul asupra tranzitie: 
Proiectul va sprijini imbunatatirea mediului, progresul eficientei privind regionalizarea 
servicilor de apa potabila si de colectare a apelor reziduale, precum si transferul de aptitudini 
manageriale si comerciale in domeniul apei potabile si colectarii de ape reziduale catre 
localitatile mai putin dezvoltate. 
Proiectul va promova, de asemenea, initiativa legata de performanta continua pe intregul 
sector al cotei de nivel, menit  sa imbunatateasca comparabilitatea dintre servicile de apa 
potabila, a schimbului de experienta si a stimulentelor  pentru sporirea eficentei in acest 
sector. 
 
 
Clientul: Compania APA Brasov S.A. 
 
 
Finantare BERD: 27,5 milioane Euro 
 
 
Costul total al proiectului: 190 milioane Euro 
 
 
Impactul asupra mediului: 
Acest proiect este incadrat in categoria B. Impactul potential de mediu si social al 
constructiilor/ sistemelor de reabilitare pentru tratarea apelor reziduale, precum si extinderea 
si reabilitarea sistemului de distributie a apei potabile si de canalizare, vor fi cel mai probabil 
localizate, si vor putea fi identificate si solutionate prin metode adecvate de control si prin 
gestionarea riscurilor. 



 
Evaluarea initiala a confirmat ca toate cele 6 sub-proiecte au fost supuse procedurii de 
verificare din partea ANPM (Agentia Nationala pentru Protectia Mediului). Procedura de 
verificare ANPM  a sub-proiectelor care vor fi implementate in Brasov, Codlea, Moeciu, 
Prejmar si Rupea a fost facuta in conformitate cu prevederile legislatiei romane. Cu toate 
acestea, sub-proiectele au fost incadrate in categoria B, conform Politicii Sociale si de Mediu 
BERD. Statia de tratare si colectare a apelor reziduale Brasov are o capacitate de 150,000 
populatie echivalenta (p.e.), nemodificabila, impactul potential al proiectului putand fi in 
continuare identifcat si solutionat prin masuri de control si prin gestionarea riscului. Restul 
statilor de colectare si tratare a apelor reziduale au o capacitate de sub 150,000 p.e. 
 
Procesul de evaluare de mediu si social pentru proiect este in  curs de derulare, si include o 
evaluare a conditiilor sociale si de mediu a sistemului managerial al companiei, un audit al 
anumitor servicii oferite de acesta, precum si o analiza a eficientei activitatii prezente in 
documentele proiectului de evaluare pregatite in vederea aplicarii la Fondurile de Coeziune 
UE, alinienandu-se la Politica PR BERD. 
 
In baza recomandarilor analizei diagnostic, un Plan de Actiune Sociala si de Mediu (PASM) 
va fi pregatit pentru fiecare proiect. Acestea vor fi structurate pentru a aduce facilitatile si 
operatiunile existente, inclusiv cele de distribuire a apei potabile, de colectare si prelucrare a 
apelor reziduale la standardele corespunzatoare de mediu nationale si UE. Compania va 
dezvolta, de asemenea, un plan de angajament pentru cei implicati, care va include un 
mecanism pentru depunerea de plangeri, si va furniza partilor interesate informatii legate de 
perfomanta sociala si de mediu, si un cuprins al Planului de Actiune stabilit. 
 
Acest rezumat va fi completat dupa ce rezultatele controlului de diagnostic vor fi disponibile. 
 
 
Cooperare tehnica: 
Sub-proiectul Brasov va beneficia in intregime de cooperarea tehnica aferenta cadrului de 
lucru, inclusiv o analiza a impactului social si de mediu, a problemelor si riscurilor, precum si 
o analiza a eficientei activitatii ( 125,100 Euro finantare din partea Spaniei), o verificare de 
diligenta institutionala si financiara (74,800 Euro- finantare din resurse BERD proprii), precum 
si un program FOPIP si unul pentru cota de nivel (750,000 Euro finantare din Fondul Special 
al Actionarilor BERD) 
 
 
Oportunitati de afaceri: 
Pentru oportunitati de afaceri sau achizitii, va rugam sa contactati:  
EBRD Procurement 
Tel: +442073386794 
Fax: +442073387472 
Email: procurement@ebrd.com 
 
 
Informatii 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 Informatii Publice (PIP):  
Politica de Informatii Publice stabileste modul in care BERD comunica informatii şi 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): 

mailto:procurement@ebrd.com


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.  
 

http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/index.htm

