
 

 

Proiect: R2CF BUZAU SUB-PROIECT 

Tara: ROMANIA 

Numar proiect: 42129 

Sector de activitate: Infrastructura Municipala si de Mediu  

Public/Privat: Sectorul  Public  

Data Sedintei Consiliului 
Director: 

01 Aprilie 2011 

Stadiu:  Aprobat 

Data publicarii rezumatului 
proiectului:: 
Data actualizarii rezumatului 
proiectului: 

Este completat de editorul de comunicare RP (Rezumatul 
Proiectului- PSD) 

Descrierea si Obiectivele 
Proiectului: 

 

BERD are in vedere oferirea unui imprumut de pana la 10 
milioane Euro, impreuna cu cel de 76 miloane Euro din 
Fonduri de Coeziune, precum si impreuna cu  fonduri de 
la bugetul local si de stat, pentru a finanta programul 
regional de investitii in domeniul apei, de 99 milioane 
Euro, al companiei de APA SA Buzau. Programul de 
investitii va imbunatatii calitatea apei potabile si va extinde 
sistemul de colectare si tratare a apelor uzate, in 5 
municipalitati ale judetului Buzau, in acord cu legislatia UE 
relevanta in domeniu.  Ca rezultat al acestui proiect, mai 
mult de 200,000 de locuitori din aria de acoperire a 
programului, vor avea acces la aprovizionare  cu apa in 
conditiii de siguranta, si la servicii de salubrizare. 

Proiectul pentru imprumutul de 10 milioane Euro este un 
sub-proiect al proiectului cadru de 200 milioan Euro 
aprobat de Banca, pentru co-finatarea proiectelor de apa 
si ape uzate din Romania, alaturi de fondurile Europene 
de Coeziune.. 

Impactul de Tranzitie:: Sub-proiectul va sustine imbunatatiri de mediu, castiguri 
de eficienta, in urma regionalizarii continue a servicilor de 
apa si ape uzate, precum si din transferul abilitatilor 
comerciale si manageriale, in domeiul apei si apelor 
uzate, catre localitatile mai putin dezvoltate din judetul 
Buzau. 

Clientul: SC Compania de Apa SA Buzau este un client BERD nou, 
care insa a parcurs procese de reformare semnificative, 
prin proiecte ISPA finantate de UE.  SA Buzau ofera 
servicii de apa si epurare pentru majoritatea oraselor din 
judetul Buzau.  

In prezent compania se extinde in localitatile din 
vecinatatea judetului Buzau. 
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Finantare BERD : Un imprumut de 10 milioane Euro pentru Sub-Proiectul 
Buzau  

Costul total al proiectului: 99  de milioane Euro pentru Sub-Proiectul Buzau 

Categorii sociale şi de mediu, de 
impact, şi de atenuare: 

 

Proiectul se adreseaza primei faze de investitii (prioritare) 
din planul judetului Buzau pentru  dezvoltarea sistemului 
de apa si apa uzata.  

Mai multe cifre cheie legate de proiect, care arata 
beneficile directe de mediu si pentru populatie,  ele includ: 

 Mai mult de 40% din populatia judetului Buzau ( cu o 
populatie totala de aproximativ 500,000 de locuitori), 
va beneficia de servicii de apa si canalizare 
imbunatatite ca urmare a acestui proiect;  

 Retelele de aprovizioanare cu apa in Ramnicu Sarat, 
Nehoiu, Pogoanele, si Patarlagele  vor fii extinse cu  
23.4 la suta; 

 2 statii de epurare  vor fii construite in Pogoanele si 
Patarlagele; 

 1  statie de epurare din Nehoiu va fii reabilitata; 

 Sistemul de colecatare a apelor uzate din Ramnicu 
Sarat, Nehoiu, Pogoanele, and Patarlagele va fii 
dublat de la  94 km la 192 km; 

 20   la suta din sistemul de colectare si tratare a apelor 
uzate, administrat de companie va fii reabilitat; 

 3 statii noi de epurare vor fii construite in Nehoiu, 
Pogoanele si Patarlagele; 

 2 statii de epurare vor fii reabilitate in Buzau si Ramnicu 
Sarat.  

Proiectul este conceput in accord cu directivele UE in 
domeniul proiectelor de  apa potabila si ape uzate. 
Prezentul proiect face parte din Programul Sectorial 
Operational in domeniul Mediului,pentru care s-a realizat o 
evaluare strategica de Mediu, in accord cu directive SEA. 

Conform aplicatiei de proiect pentru fondurile UE, judetul 
Buzau va pregatii un Plan de Monitorizare de Mediu 
(EMP), care va fii implementat pe durata etapei 
operationale. Planul va adresa chestiuni legate de  
masura in care si frecventa cu care se realizeaza 
procedurile de  monitorizare si masurare, de analizare in 
laborator, precum si cele de implementare 

Cooperare tehnica Fondurile pentru cooperarea tehnica, in valoarea de 1.3 
milioane Euro, destinate cadrului genera, au fost 
aprobate, inclusiv: 

700,000 Euro pentru puncte de referinta legate de 
performanta ( benchmarking), imbunatatiri opertionale si 
programe de efcienta;  

380,000 Euro  pentru fortificarea institutionala a sectorului  
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120,000 Euro pentru evaluarea de mediu; precum si   

100,000 Euro  due dilligence, financiar si legal. 

Pentru oportunitati de consultanta, in proiecte finantate 
prin fonduri de cooperare tehnica, vizitati procurement of 
consultants. 

Achizitie si Proces de licitare:  Vizitati EBRD Procurement 
Intrebari: Tel: +44 20 7338 6794; Fax: +44 20 7338 7472 
Email: procurement@ebrd.com 

Intrebari generale: 
EBRD  date despre proiect, care nu sunt legate de 
achizitie 
Tel:+44 20 7338 7168; Fax: +44 20 7338 7380 
Email: projectenquiries@ebrd.com 

 

Politica Publica de Informatii 
(PIP):  

 

PIP stabileşte modul în care BERD face publice 
informaţiile şi se consultă cu părţile interesate, astfel încât 
să promoveze o mai bună conştientizare şi înţelegere a 
strategiilor, politicilor şi operaţiunilor Bancii.  

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

 

Mecanism Independent de 
RecursRecusr (IRM): 

 

 
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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