
Sub-proiectul R2CF Braila 

Tara: Romania 

Numar proiect: 42766 

Sector de activitate: Infrastructura municipala si de mediu 

Public/Privat: Public 

Categoria de mediu: B 

Data Sedintei Consiliului Director:  

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

Data publicarii rezumatului proiectului: 23 sept. 2011 

Descrierea proiectului 

BERD are in vedere acordarea unui imprumut de pana la 8,8 milioane euro, impreuna cu o finantare 
in valoare de pana la 74 milioane euro din Fondul de Coeziune al UE, si o contributie de la bugetele 
locale si de stat, in scopul finantarii unui program regional de investitii  in domeniul alimentarii cu 
apa in valoare de 95,7 milioane euro al SC Compania de Utilitati Publice Dunarea SA Braila. 
Proiectul propus va asista Compania la extinderea si reabilitarea infrastructurii de distribuire a apei 
si de colectare si tratare a apelor uzate în 45 de unitati administrativ-teritoriale, care reprezinta 
aproape doua treimi din populatia judetului Braila. Ca urmare a proiectului, peste 300.000 de 
locuitori din zona in care se deruleaza proiectul vor beneficia de acces la servicii sigure de 
alimentare cu apa si salubritate. 

Imprumutul in valoare de 8,8 milioane euro reprezinta un sub-proiect care face parte din Programul 
Cadru de Co-finantare al Fondurilor de Coeziune (R2CF) in valoare de 200 milioane euro aprobat 
de Banca in vederea co-finantarii proiectelor din sectorul alimentarii cu apă şi al colectarii şi tratarii 
apelor uzate din Romania impreuna cu finantare provenind din Fondul de Coeziune al UE. 

Impactul de Tranzitie: 

Sub-proiectul va sprijini ameliorarile de mediu si continua regionalizare a serviciilor de distributie a 
apei si de colectare si tratare a apelor uzate din judetul Braila, care vor contribui la sporirea 
eficientei si la transferul competentelor comerciale si manageriale din domeniul serviciilor de 
alimentare cu apă si de colectare si tratare a apelor uzate catre regiunile mai putin dezvoltate ale 
judetului. 

Clientul 

SC Compania de Utilitati Publice Dunarea SA Braila furnizeaza servicii de alimentare cu apa si de 
colectare si tratare a apelor uzate, Municipiului Braila, altor trei localitati urbane (Ianca, Faurei si 
Insuratei), precum si unui numar de 41 de comunitati rurale mai mici din judetul Braila. Fiind unul 
dintre clientii actuali ai Bancii in cadrul Programului de Dezvoltare Municipala si a Utilitatilor II, 
Compania a devenit operator regional in anul 2009 si a inceput sa-si extinda operatiile pe intreg 
teritoriul judetului Braila. 

Finantare BERD 

Imprumut in valoare de pana la 8,8 milioane euro. 

Costul proiectului 



95,7 milioane euro. 

Impact de mediu 

Proiectul este inclus in categoria B. Este posibil ca potentialele efecte de mediu si sociale ale 
construirii/reabilitarii statiilor de tratare a apelor uzate si ale extinderii si reabilitarii retelelor de 
alimentare cu apa si canalizare sa fie specifice la nivel local si pot fi identificate si adresate cu 
usurinta prin masuri adecvate de diminuare a acestora. Autoritatile de mediu competente au aplicat 
procedura de evaluare a impactului de mediu asupra unor componente individuale ale proiectului in 
conformitate cu legislatia privind evaluarea impactului de mediu aplicabila in Romania, care este 
armonizata cu Directiva privind evaluarea impactului de mediu a UE. In urma evaluarii si a 
consultarilor publice, autoritatile au decis ca nu erau necesare evaluari ale impactului de mediu 
pentru niciunul dintre sub-proiecte, deoarece niciunul dintre acestea nu implica o statie de tratare a 
apelor uzate cu o capacitate mai mare de 150.000 p.e.. Prin urmare, niciunul dintre sub-proiecte nu 
se incadreaza in categoria A potrivit Politicii Sociale si de Mediu a Bancii. 

Auditul social si de mediu (ESDD) a fost efectuat de consultanti independenti. ESDD a inclus vizite 
pe teren, examinarea sistemelor existente de management social si de mediu ale Companiei, a 
documentatiei tehnice si de mediu disponibile intocmita in conformitate cu conditiile de autorizare 
si cu documentatia de evaluare a proiectului elaborata in scopul solicitarii de finantare din Fondul 
de Coeziune al UE, precum si a evaluarii proiectului pe baza cerintelor de mediu ale UE si a 
Cerintelor de Eligibilitate pentru Proiecte (PRs) ale BERD. 

In urma ESDD s-a tras concluzia ca implementarea proiectelor de alimentare cu apa si de evacuare 
si tratare a apelor uzate va asigura conformitatea cu cerintele nationale si cele ale UE pe parcursul 
perioadei de tranzitie convenita pentru indeplinirea cerintelor stabilite de Directiva nr. 98/83/CE cu 
privire la calitatea apei potabile (pana in anul 2015) si de Directiva nr. 91/271/CE privind tratarea 
apelor reziduale urbane (din 2013 pana in 2018, in functie de dimensiunea aglomerarii). Nu se 
anticipeaza ca proiectul sa necesite achizitii insemnate de terenuri sau sa aiba vreun impact 
semnificativ legat de stramutare sau relocare. Totusi, s-ar putea sa apara anumite perturbari pe 
parcursul etapei de constructie. Nu au fost identifiocate alte efecte adverse sau nerespectari ale 
Cerintelor de Eligibilitate pentru Proiecte (PRs) ale BERD. Lucrarile de constructie vor avea efecte 
limitate, localizate si pe termen scurt, care pot fi reduse sau prevenite prin aderarea la bunele 
practici din sectorul constructiilor. Nu se anticipeaza ca majorarile de tarife preconizate sa duca la 
dificultati legate de accesibilitate pentru gospodariile cu venituri medii si mici. 

ESDD a aratat ca proiectul va aduce beneficii de mediu semnificative, va imbunatati calitatea 
mediului local si va diminua riscurile de sanatate publica prin extinderea retelelor de alimentare cu 
apa potabila si de colectare si tratare a apelor uzate, ameliorand astfel tratarea si calitatea apei 
potabile, precum si sistemele de canalizare si de tratare a apelor reziduale.Un procent de 67% din 
populatia judetului (de peste 200.000 de locuitori) va beneficia de servicii imbunatatite de 
alimentare cu apa si de colectare si tratare a apelor uzate. Proiectul va contribui la cresterea 
colectarii apelor uzate de la 82% in prezent la 99% in anul 2014, precum si la extinderea racordarii 
la reteaua de alimentare cu apa de la 92% in prezent la 99% in anul 2014. 
 
Unele dintre componentele proiectului (zona de captare a apei) din aglomaeratia Insuratei vor fi 
implementate in cadrul unui sit NATURA 2000. Autoritatile de mediu au concluzionat ca nu exista 
probabilitatea ca pomparea apei potabile pentru sistemul de alimentare cu apa sa aiba impact 
semnificativ asupra siturilor Natura 2000 si ca nu era necesara nicio evaluare a proiectului. Decizia 
privind screening-ul si notificarea de mediu prezinta masuri pentru minimalizarea impactului asupra 
siturilor pe parcursul perioadei de constructie si, respectiv, al celei de operare. Declaratia Natura 
2000 a fost emisa cu conditia implementarii acestor masuri specifice. 



ESDD a stabilit ca sistemele existente de management EHSS (mediu, sanatate, siguranta si 
securitate) sunt dezvoltate corespunzator si ca au integrat un sistem de management ISO 14001, 
ISO 9001 si OHSAS 18001. 

A fost elaborat un Plan de masuri sociale si de mediu (ESAP) pentru diminuarea problemelor si 
efectelor sociale si de mediu identificate pe parcursul proiectarii, construirii si operarii proiectului si 
pentru a aduce operatiile Companiei in conformitate cu Cerintele de Eligibilitate pentru Proiecte ale 
BERD. Conform ESAP, Compania se angajeaza, printre altele, sa elaboreze Planuri de management 
social si de mediu specifice la nivel local pentru fiecare sub-proiect; sa dezvolte programele de 
formare in domeniul EHS (mediu, sanatate si securitate); sa instituie proceduri relevante si un 
plan/o politica de compensare, astfel incat sa indeplineasca conditiile prevazute de Cerinta de 
Eligibilitate nr. 5 (PR5), in eventualitatea in care apar cazuri de stramutare involuntara sau de 
relocare economica; sa efectueze monitorizarea performantei; sa protejeze patrimoniul cultural 
descoperit accidental; sa gestioneze si sa inlature materialele care contin azbest; sa revizuiasca 
planurile de gestionare al namolurilor; si sa adopte si sa implementeze Planul de implicare a partilor 
interesate in conformitate cu PR nr. 10 a BERD. 
 
Compania va furniza Bancii rapoarte anuale sociale si de mediu, incluzand actualizari cu privire la 
implementarea ESAP. Banca va comanda un audit de finalizare si poate de asemenea sa efectueze 
vizite de monitorizare, dupa cum este necesar. 

Cooperare tehnica (CT) 

Sub-proiectul va beneficia de CT generala in conformitate cu Cadrul, care va include o analiza a 
impactului social si de mediu, a problemelor si riscurilor, precum si a deficientelor (125.100 – 
finantare acordata de Spania), audit institutional si financiar (74.800 euro – finantate din resursele 
proprii ale BERD), precum si o evaluare comparativa si un program FOPIP (750.000 – finantate din 
Fondul Special al Actionarilor BERD). 

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  

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):  

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.  

mailto:projectenquiries@ebrd.com


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.  

 

Documentatia cuprinzand Rezumatul Proiectului va fi elaborata inainte de examinarea de catre 
Consiliul de Administratie al BERD. Detaliile proiectului s-ar putea modifica dupa facerea publica 
a Documentului cuprinzand Rezumatul Proiectului. Documentatia cuprinzand Rezumatul 
Proiectului nu poate fi considerata ca reprezentand politica oficiala a BERD. 

Ultima actualizare: 20 octombrie 2011 

 


	Sub-proiectul R2CF Braila
	Descrierea proiectului
	Impactul de Tranzitie:
	Clientul
	Finantare BERD
	Costul proiectului
	Impact de mediu
	Cooperare tehnica (CT)
	Fax: +44 20 7338 7472
	 Email: procurement@ebrd.com 
	Informatii generale:


