
R2CF Covasna sub-project 
Tara: Romania 

Numar proiect: 42570 

Sector de activitate: Infrastructura Municipala si de Mediu 

Public/Privat: Sectorul public 

Categorie de mediu: B 

Data Sedintei Consiliului Director:  

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

Data publicarii rezumatului proiectului: 2 Dec 2011 

Descrierea Proiectului: 

BERD are in vedere acordarea unui imprumut de pana la 7,6 milioane euro companiei 
S.C. Gospodarie Comunala S.A. pentru modernizarea infrstructurii de apa si apa 
uzata. Aceasta finantare constituie un sub-proiect realizat prin Programul Cadru UE al 
Fondului de Coeziune, de 200 milioane euro, pentru companiile de apa.   

Proiectul va fi cofinantat de catre un program regional de investitii de pana la 78,9 
milioane euro, care va include o finantare semnificativa din parte Uniunii Europene, a 
Guvernului Romaniei prin Programul de Coeziune. Se asteapta ca investitiile sa 
reduca semnificativ pierderile de apa, sa optimizeze costurile operationale si sa 
extinda serviciile de alimentare cu apa si de colectare si epurare a apelor uzate in 
judetul Covasna, in conformitate cu directivele UE. 
 

Impactul de Tranzitie 

Sub-proiectul va sustine modernizarile in domeniul mediului, precum si 
regionarizarea serviciilor de apa si canalizare in Judetul Covasna, ceea ce va duce la 
eficientizare si transfer de competente comerciale si manageriale in localitatile mai 
putin dezvoltate ale judetului. Compania va participa la un program de analiza 
comparativa alaturi de alti emitenti ai sub-cadrului, care a fost aprobat de catre Banca 
sa co-finanteze proiectele din cadrul sectorului de apa si canalizare prin intermediul 
Fondului UE de Coeziune. 

Proiectul va include, de asemenea, ajustari tarifare, pentru a realiza sustenabilitatea 
financiara si operationala. 
  
In plus, impactul potential de tranzitie pentru acest proiect va fi imbunatatit avand in 
vedere faptul ca se va extinde compania in comunitatile mici si mai putin dezvoltate, 
rezultand intr-un domeniu de aplicare mai mare pentru construirea capacitatii 
institutionale. 
 

Clientul 



S.C. Gospodarie Comunala S.A. (Apa Canal Covasna). 

Finantare BERD 

7,6 milioane euro. 

Costul Proiectului 

Pana la 86,5 milioane euro. 

Impact de mediu 

Proiectul este incadrat in categoria B, conform politicii sociale si de mediu a BERD. 
Impactul potential al diverselor lucrari de investitii  este specific fiecarui amplasament 
in parte si poate fi deja identificat si minimalizat prin masuri adecvate de control si 
gestionare a riscurilor  

Se asteapta ca proiectul sa aduca beneficii semnificative comunitatii. Unul din 
criteriile de eligibilitate al sub-proiectului in acest Cadru il constituie aprobarea 
programelor de investitii ale Companiei de catre Programul UE al Fondului de 
Coeziune. 

Due diligence pentru fiecare proiect va include: 

 O evaluare E&S a facilitatilor si operatiunilor fiecarei companii participante, 
precum si a sistemelor lor de management, pentru a evalua performantele 
anterioare si actuale fata de Cererile de Performanta cerute si 

 O analiza diagnostic a documentelor de evaluare a proiectului pregatit  cu 
fondurile UE de Coeziune, pentru a asigura conformitatea cu  EBRD PR. 

Pe baza recomandarilor de due diligence , un Plan de Actiune Social si de Mediu se 
va pregati pentru fiecare sub-proiect. Acest plan va fi structurat in asa fel incat sa 
aduca facilitatile si operatiunile existente, inclusiv sistemele de apa si canalizare, 
gestionarea namolurilor, in deplina concordanta cu standardele de mediu ale UE si 
cele nationale. De asemenea, companiile participante vor dezvolta un Plan de 
Angajare a Actionarilor, in conformitate cu PR10. 

ESAP va fi parte a acordurilor juridice intre companiile participante si BERD. Acest 
PSD va fi revizuit odata ce se due diligence si ESAP vor fi finalizate. 

Cooperare tehnica 

Sub-proiectul va beneficia de cooperare tehnica prin intermediul Cadrului, incluzand 
o analiza a impactului social si asupra mediului, probleme si riscuri si o analiza a 
discrepantelor (125,100 euro- finantati de catre Spania), due diligence institutionala si 
financiara (74,800 euro finantati din resursele BERD) precum si benchmarkind si prin 
programul FOPIP (750.000 euro finantati de catre Fondul Special al Actionarilor 
BERD). 

Oportunitati de afaceri 



Pentru oportunitati de afaceri si de achizitie, contactati compania client. 

Intrebari generale 

Pentru informatii privind proiectul BERD, cu exceptia echizitiilor:  
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. 

 

Ultima actualizare 2 Decembrie 2011 
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