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Descrierea si Obiectivele 
Proiectului: 

 

BERD are in vedere acordarea unui imprumut de pana la 56 
milioane LEI (echivalentul a 13 milioane Euro) Companiei de Apa 
Targoviste-Dambovita; acest imprumut contribuie, impreuna cu un 
grant de pana la 463 milioane LEI (echivalentul a 107,7 milioane 
Euro) din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene si cu alte 
fonduri de la bugetul local si de stat, la finantarea unui program 
regional de investitii in domeniul apei, in valoare totala estimata de 
717 milioane LEI. Programul de investitii vizeaza extinderea si 
reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in 33 de 
municipalitati reprezentand o treime din populatia judetului 
Dambovita. Ca rezultat al acestui proiect, mai mult de 170 000 de 
locuitori din judet vor avea acces la servicii de apa si canalizare. 

Acest 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: Proiectul vizeaza imbunatatirea conditiilor de mediu, precum si 
extinderea regionalizarii serviciilor de apa si apa uzata in judetul 
Dambovita, 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 
Dambovita. 

Clientul: Compania de Apa Targoviste-Dambovita este client al BERD din 
1997; in calitate de beneficiar al Programului de Dezvoltare a 
Utilitatilor Municipale II (“MUDP II”), compania a parcurs pana in 
prezent procese de restructurare importante; astfel, in ianuarie 
2009 aceasta a devenit companie regionala de apa oferind servicii 
pentru o treime din populatia judetului Dambovita incluzand 6 
orase (Targoviste, Moreni, Gaesti, Pucioasa, Titu, Fieni) si 27 de 
comune. 
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Finantare BERD : 56 de milioane LEI (echivalentul a 13 milioane Euro)  

Costul total al proiectului: 717 milioane LEI (echivalentul a 166,7 milioane Euro)  

Impact de mediu 
Categoria Proiectului 

Proiectul este incadrat in categoria B, conform politicii sociale si de 
mediu a BERD. Impactul potential al diverselor lucrari de investitii 
(constructia sau reabilitarea statiilor de epurare a apelor uzate; 
reabilitarea sau extinderea retelelor de apa si canalizare) este 
specific fiecarui amplasament in parte si poate fi deja identificat si 
minimalizat prin masuri adecvate de control si gestionare a 
riscurilor. 

Analiza BERD a confirmat ca toate componentele de investitii au 
fost supuse procedurii de evaluare a impactului asupra mediului de 
catre autoritatile relevante de mediu. Astfel, pentru lucrarile 
aferente orasului Targoviste s-a realizat un studiu de evaluare a 
impactului asupra mediului iar pentru localitatile Moreni, Gaesti, 
Fieni, Pucioasa si Titu s-au elaborat Memorandumuri Tehnice, 
conform legislatiei in vigoare. Nici una din statiile de epurare a 
apelor uzate din cadrul proiectului nu depaseste capacitatea de 
150 000 l.e. Prin urmare, proiectul se incadreaza in categoria B de 
mediu. 

Rezultatele procesului de evaluare a proiectului 

Evaluarea proiectului si a procedurilor companiei au vizat impactul 
social si de mediu si conformarea acestora cu politica BERD in 
domeniul mediului. 

Analiza a aratat ca proiectul va genera beneficii importante pentru 
mediu si pentru populatie: 

 O treime din populatia judetului Dambovita (populatie 
totala de 535 000 de locuitori) va  beneficia de servicii mai 
bune de apa si canalizare; 

 100% din apa uzata colectata in sistemul de canalizare va 
ajunge in statiile de epurare; 

 In zona de proiect, 95% din populatie va fi bransata la 
sistemul de furnizare a apei si 90% la sistemul de 
canalizare; 

Datorita investitiilor din acest proiect, Compania de Apa 
Targoviste-Dambovita va putea oferi servicii de apa si canalizare la 
standardele impuse de Uniunea Europeana, in conditiile unor tarife 
accesibile pentru populatie, urmarind in acelasi timp optimizarea 
costurilor de operare in cadrul companiei. 

Unele investitii aferente localitatilor Gaesti si Fieni sunt localizate in 
situri Natura 2000 (retea de arii protejate de interes European). 
Astfel, la Gaesti, lucrarile de infrastructura pentru colectarea si 
epurarea apelor uzate sunt localizate in situl ROSCI 0106 “Lunca 
Mijlocie a Argesului”. La Fieni, frontul de captare si parte din 
conducta de distributie a apei sunt localizate in situl ROSCI 0013 
“Bucegi”. Impactul potential asupra acestor situri a fost evaluat de 
catre autoritatile de mediu care au decis ca lucrarile propuse in 
proiect nu sunt de natura sa genereze un impact semnificativ 
asupra siturilor NATURA 2000. 
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Masuri de diminuare a impactului asupra mediului 

Impactul proiectului asupra mediului poate fi diminuat prin 
adoptarea practicilor de constructie internationale, in conformitate 
cu cerintele UE, precum si printr-o serie de masuri care vizeaza 
mediul, securitatea si sanatatea populatiei. In plus, Compania s-a 
angajat sa implementeze un plan de actiuni ce vizeaza 
conformarea cu politica sociala si de mediu a BERD, plan care 
include urmatoarele: 

 Imbunatatirea structurilor specifice de management   a 
activitatilor sociale si de mediu (M&S);  

 Implementarea unor masuri specifice fiecarei locatii de proiect, 
in concordanta cu decizia legala de mediu aferenta investitiei, 
precum si cu recomandarile BERD ca urmare a procesului de 
evaluare. Aceste masuri vor fi incluse si in documentele de 
licitatie pentru acordarea contractelor de lucrari; 

 Imbunatatirea programelor de instruire cu privire la protectia 
mediului si securitatea muncii; 

 Imbunatatirea procedurilor de gestionare a contractelor; 

 Includerea, in documentele de licitare si contractare,  a 
planurilor de management a deseurilor din materiale de 
constructie; 

 Indepartarea si eliminarea conductelor de azbest numai de 
catre personal specializat si subcontractori autorizati; 

 Stabilirea zonelor de protectie pentru toate sursele de apa; 

 Pentru cazurile de deversare a apelor uzate epurate in cursuri 
de apa situate in situri NATURA 2000, identificarea unor 
masuri de reducere a efectelor in caz de poluare accidentala; 
includerea acestor masuri sub forma de cerinte in procesul de 
licitare si contractare, precum si in planurile de management;   

 Definirea si implementarea unei proceduri si a unui plan de 
management pentru gestionarea descoperirilor accidentale ale 
unor vestigii ce tin de patrimoniul cultural. 

Monitorizarea si Evaluarea 

Compania va stabili si implementa un program de monitorizare 
privind conformarea cu cerintele sociale si de mediu, respectiv 
implementarea planului de actiune mentionat, precum si 
monitorizarea lucrarilor de constructii. BERD va monitoriza 
proiectul prin intermediul rapoartelor anuale ale Companiei, 
precum si prin vizite de monitorizare, dupa caz. 

Cooperare tehnica 
Un program de cooperare tehnica in valoare de 970 000 Euro a 
fost aprobat pentru toate proiectele aferente programului cadru 
(R2CF) pentru sectorul de apa din Romania, inclusiv Dambovita, 
astfel:  
 750 000 Euro pentru implementarea unui sistem de 

benchmarking, precum si a unor programe de de crestere a 
performantei financiare si operationale a companiilor care fac 
parte din program;  

 120 000 Euro pentru evaluari de mediu.  
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Achizitie si Proces de licitare:  
Pentru oportunitati de afaceri sau achizitii, va rugam sa contactati : 
EBRD Procurement 
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 Informatii Publice 
(PIP):  

 

PIP stabileşte modul în care BERD face publice informaţiile şi 
consultă 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 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 unor persoane sau organizatii cu privire la 
proiectele finantate de banca, proiecte care ar putea cauza 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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