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Data Sedintei Consiliului Director: 17 ian. 2012 
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Descrierea proiectului 

BERD are in vedere acordarea unui imprumut in valoare de pana la 15,51 milioane euro societatii 
S.C. Aquatim S.A. (“Societatea”), in scopul co-finantarii reabilitarii infrastructurii de distribuire a 
apei si de colectare si tratare a apelor uzate din judetul Timis. Acest proiect face parte dintr-o linie 
de finantare (program cadru R2CF) in valoare de 200 de milioane euro aprobata de catre Banca, 
alaturi de Fondul de Coeziune al Uniunii Europene. 

Imprumutul BERD face parte dintr-un program regional de investitii in valoare de 118,9 euro care 
va include un volum semnificativ de finantare nerambursabila din partea Uniunii Europene, a 
Guvernului Romaniei si a autoritatilor locale din Romania, in conformitate cu Programul Fondului 
de Coeziune pentru Romania. 

Investitia ii va da posibilitatea Societatii sa extinda si sa reabiliteze infrastructura de distribuire a 
apei şi de colectare şi tratare a apelor uzate din noua localitati ubane mici si din 34 de comune, in 
vederea alinierii acesteia la directivele UE. Ca urmare a proiectului, aproximativ 460.000 de 
locuitori (aproximativ 70% din populatia totala a judetului Timis) vor beneficia de servicii 
imbunatatite de alimentare cu apă şi salubritate. 

Impactul de tranzitie: 

Sub-proiectul vizeaza imbunatatirea conditiilor de mediu, precum si extinderea regionalizarii 
serviciilor de apa si apa uzata  din judetul Timis, avand ca rezultat sporirea eficientei si transferul 
competentelor comerciale si manageriale catre localitatile mai putin dezvoltate din judet. Societatea 
va participa la un program de evaluare comparativa impreuna cu creditorii, in conformitate cu 
Cadrul.  

Clientul: 

S.C. Aquatim S.A. este clientul Bancii inca din anul 1995 in cadrul Programului de Dezvoltare 
Municipala si a Utilitatilor I (“MUDP”) si a suferit deja transformari semnificative de atunci. 
Societatea s-a reorganizat in anul 2007, devenind o societate regionala de distribuire a apei, si 
urmeaza a-si extinde serviciile in aproximativ 70 % din judetul Timis, inclusiv in municipiul  
Timisoara. 

Finantare BERD 

Imprumut in valoare de 15,51 milioane euro destinat societatii S.C. Aquatim S.A.   



Costul proiectului 

118,9 milioane euro  

Impactul asupra mediului 

Proiectul a fost incadrat in categoria B, in conformitate cu Politica sociala si de mediu a BERD. 
Este posibil ca potentialele efecte sociale si de mediu 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. 

Se anticipeaza ca proiectul va aduce beneficii semnificative comunitatii in ceea ce priveste 
sanatatea si mediul. Se va efectua o analiza a deficientelor studiilor existente elaborate in vederea 
obtinerii de finantare din Fondul de Coeziune al UE, pentru a stabili daca sunt necesare anumite 
investigatii suplimentare pentru evaluarea conformitatii proiectului cu Cerintele de Eligibilitate 
pentru Proiecte (PR) ale BERD. In afara de aceasta, se va efectua o analiza sociala si de mediu a 
operatiilor existente ale Societatii, in vederea evaluarii performantei actuale a Societatii pe baza PR-
urilor relevante. 

Societatea va institui si implementa un program de monitorizare pentru a masura nivelul de 
conformitate cu cerintele sociale si de mediu, precum si cel al implementarii masurilor ESAP si a 
prevederilor privind monitorizarea Contractantului. BERD va monitoriza proiectul prin intermediul 
rapoartelor anuale de mediu si sociale ale Societatii si prin vizite de monitorizare, dupa caz. 
 
Acest PSD va fi actualizat in momentul in care vor fi disponibile rezultatele analizei. 

Cooperarea tehnica (CT) 

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 astfel: 

 750.000 euro pentru implementarea unui sistem de benchmarking, precum si a unor 
programe de crestere a performantei financiare si operationale a companiilor care fac parte 
din program;  

 120.000 euro pentru evaluari de mediu.  

Achizitie si Proces de licitare: 

Pentru oportunitati de afaceri sai 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 cu privind  proiectul BERD, cu exceptia achizitiilor:  
Tel: +44 20 7338 7168; Fax: +44 20 7338 7380  
Email: projectenquiries@ebrd.com  

http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
mailto:procurement@ebrd.com
mailto: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  

Mecanismul 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 
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