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 document de expunere sumara a proiectului 

 

Denumirea proiectului: R2CF PRAHOVA SUB-PROJECT 

Tara: Romania 

Numar proiect: 43338 

Sector de activitate: Infrastructura municipala si de mediu 

Public/Privat: Public 

Data sedintei consiliului:  

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

Data publicarii rezumatului proiectului: 7 Nov. 2012 

Descrierea si obiectivele proiectului: 

 

BERD are in vedere acordarea unui imprumut de pana la 9.2 
milioane Euro Companiei SC Hidroprahova SA, companie 
regionala de apa si apa uzata din judetul Prahova; acest 
imprumut contribuie, impreuna cu un grant de pana la 116.5 
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 146.2 milioane Euro.  

Programul de investitii vizeaza extinderea si reabilitarea 
infrastructurii de apa si apa uzata in 8 localitati din Judetul 
Prahova:  Breaza, Baicoi, Campina, Mizil, Plopeni, Sinaia. Urlati 
si Valenii de Munte. Investitiile vor duce la reducerea 
considerabila a pierderilor de apa, la optimizarea costurilor 
operationale si la extinderea sistemului de alimentare cu apa, 
respectiv de colectare si epurare a apelor uzate in judetul 
Prahova, in conformitate cu directivele Uniunii Europene. 
 
Prin implementarea acestui proiect, Compania va avea in vedere 
urmatorii indicatori fizici: 
 

• Rata de conectare la reteaua de apa potabila de 96% si 
o rata de conectare de 91% la reteaua de apa uzata 
pentru populatia din zonele aferente proiectului 

• Un procent de minim 95% conformitate in ceea ce 
priveste calitatea apei potabile si a apei uzate pentru 
zonele aferente proiectului 

Imprumutul in valoare de 9.2 milioane Euro reprezinta un sub-
proiect care face parte din Programul Cadru de Co-finantare al 
Fondurilor de Coeziune (Programul Cadru) in valoare de 130 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. Documentul de Expunere 
Sumara a proiectului pentru Programul Cadru a fost publicat la 
data de 23 Septembrie 2010. 

Impactul asupra tranzitiei: Sub-proiectul vizeaza imbunatatirea conditiilor de mediu, 
cresterea eficientei ca urmare a regionalizarii serviciilor de apa si 
apa uzata in Judetul Prahova, precum si transferul de 
competente comerciale si manageriale din sectorul de apa si 
apa uzata, in beneficiul localitatilor mai putin dezvoltate din 
judet.  
 
Se vizeaza, de asemenea, conformarea cu legislatia relevanta a 
Uniunii Europene in sectorul de apa si canalizare. Programul de 
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analiza comparativa va fi o componenta esentiala a Programului 
Cadru. In conformitate cu extensia Programului Cadru, impactul 
potential de tranzitie pentru acest sub-proiect va fi realizat prin 
asigurarea consolidarii capacitatilor de achizitii publice ale 
Companiei. 

Clientul: SC Hidroprahova SA, operatorul regional de apa si apa uzata 
din judetul Prahova, Romania. 

Finantarea BERD: Un imprumut de pana la 9.2 milioane de Euro.  

Costul total al proiectului: Pana la 146.2 milioane Euro pentru R2CF Prahova 

Impactul asupra mediului : Proiectul este inclus in categoria B. 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 vor fi fie specifice 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, sub-proiectul din localitatea Sinaia a fost 
supus unui proces de EIM în conformitate cu legislația română. 
Pentru celelalte sub-proiecte a fost elaborat Memorandumul 
Tehnic. 

Evaluarea sociala si de mediu (ESDD) a fost realizata de catre 
consultanti independenti. Aceasta evaluare a constat intr-o vizita 
la fata locului coroborata cu verificarea sistemelor de 
management ale Companiei, verificarea documentatiei tehnice si 
de mediu pregatita in concordanta cu cerintele locale si a 
aplicatiei pentru Fondul de Coeziune, precum si evaluarea 
proiectului din punct de vedere al cerintelor de mediu ale Uniunii 
Europene si ale BERD. 
 
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.  ESDD a concluzionat ca implementarea sub-
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).  
 Ca urmare al acestui proiect, aproximativ 168.000 de locuitori 
(98 la suta din aria deservita de COmpanie) vor 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 33% in prezent la 91% in anul 2014, 
precum si la extinderea racordarii la reteaua de alimentare cu 
apa de la 72% in prezent la 96% in anul 2014 in zonele aferente 
proiectului. 
 
Nu se anticipeaza ca proiectul sa necesite achizitii insemnate de 
terenuri sau sa aiba vreun impact semnificativ legat de 
stramutare sau relocare. Totusi, 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. De asemenea, ESAP a dezvoltat un proces pentru 
a solutiona eventualele perturbari si/sau deplasari, in 
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cocncordanta cu cerintele Bancii. Nu au fost identificate alte 
efecte adverse sau nerespectari ale Cerintelor de Eligibilitate 
pentru Proiecte (PRs) ale BERD.. Nu se anticipeaza ca 
majorarile de tarife preconizate sa duca la dificultati legate de 
accesibilitate pentru gospodariile cu venituri medii si mici. 
 
Unele dintre componentele proiectului din localitatile Sinaia si 
Breaza vor fi implementate in cadrul unui sit NATURA 2000 
ROSCI-0013 (Bucegi). Acest lucru implică limitarea lucrarilor de 
reabilitarea și extinderea a apei și stațiile de epurare a apelor 
uzate, extinderea rețelei de apă uzată (în jur de 600m in cadrul 
sitului Natura 2000), o noua linie de trunchi (în jur de 3.6 km în 
cadrul sitului Natura 2000), și unele stații noi de clorinare în 
interiorul sitului 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, Compania nu beneficiaza de un sistem 
integrat de management, dar se angajeaza sa stabileasca un 
Sistem de Management Integrat, de Calitate, Mediu si Protectia 
Muncii si sa obtina certificate ISO 9001:2000, ISO 14001: 2004, 
si OHSAS 18001:2004. 
 
ESDD a contribuit la elaborarea unui Plan de Actiune Social si 
de Mediu (ESAP) pentru a ameliora problemele sociale si de 
mediu identificate, precum si impactul specific pe perioada 
pregatirii, constructiei si desfasurarii proiectului astfel incat sa 
corespunda cu Regulamentele BERD.  
 
Compania va pune anual la dispozitia Bancii rapoarte sociale si 
de mediu, inclusiv actualizari ale implementarii ESAP. Banca va 
organiza vizite de monitorizare pe parcursul implementarii 
proiectului si un audit la finalizarea proiectului. 

Cooperare tehnica : Impreuna cu celelalte sub-proiecte din Cadrul R2CF, acest sub-
proiect beneficiaza de Cooperare Tehnica ce include: 

- Evaluarea impactului social si de mediu, analiza a riscurilor si a 
decalajelor. (125 000 euro – finantare din partea Guvernului 
Spaniei aprobati sub Acordul Cadru initial ) si o suplimentare de 
100 000 euro pentru sustinerea sub-proiectelor finantate sub 
cadrul R2CF extins. 

- Evaluarea financiara a sub-proiectelor sub cadrul initial R2CF 
(75.000 euro finantare din fondurile Bancii), care va fi extinsa 
pentru sub-proiectele incluse in cadrul extins). 

- Program de benchmarking si un program FOPIP (1,080,000 
Euro finantat din Fondul Special al Actionarilor Bancii aprobat 
sub Cadrul R2CF initial) care va fi extins si pentru proiectele din 
cadrul R2CF Extins. 

-Benchmarking si Cooperare tehnica in valoare de 180,000 Euro 
pentru a sustine companiile de apa sa obtina certificare in 
achizitii pentriu a creste capacitatea  acestora in domeniu. 

Oportunitati de afaceri: Oportunitatile pot fi gasite la adresa : EBRD Procurement 

Informatii: Tel: +44 20 7338 6794; Fax: +44 20 7338 7472, 
Email: procurement@ebrd.com  

http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
mailto:procurement@ebrd.com
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Informatii generale: Solicitari de informatii privind proiecte BERD, dar nu si privind 
procesul de achizitie: 

Tel: +44 20 7338 7168; Fax: +44 20 7338 7380 
Email: projectenquiries@ebrd.com 

Politica de Informare a Publicului  
(PIP) 

Politica de Informare a Publicului  stabileste modul in care BERD 
comunica si se consulta cu partile interesate, pentru a asigura o 
mai buna cunoastere si intelegere a strategiilor, politicilor si 
operatiunilor sale.  

Textul Politicii de Informare a Publicului  poate fi gasit  la adresa:  
http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm 

Mecanismul de Recurs Independent 
(MRI) 

BERD a creat Mecanismul de Recurs Independent (MRI) pentru 
a da posibilitatea indivizilor, grupurilor locale sau organizatiilor 
care pot fi afectate in mod direct si advers de un proiect al Bancii 
sa faca reclamatii sau plangeri la Banca, independent de 
operatiunile bancare. Instructiunile privind modul de formulare a 
unei reclamatii si Regulile de Procedura pot fi gasite la adresa :    
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/pcm.pdf, 
versiunea in limba Rusa poate fi gasita la adresa 

http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/PCMRulesRussia
n.pdf  

Orice plangere conform MRI trebuie depusa in termen de maxim 
12 luni de la ultima distribuire a fondurilor BERD. Biroul MRI 
poate fi contactat la pcm@ebrd.com sau poate fi contactat biroul 
BERD relevant din tara in proiectului pentru asistenta si in caz 
de lamuriri suplimentare cu privire la perioada in care se poate 
depune reclamatia. 
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