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ab0cd   project summary document 
 

Proiect: R2CF Bihor sub-proiect 

Tara: Romania 

Numar proiect: 43548 

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, se asteapta aprobarea finala 

Data publicarii rezumatului proiectului: 
 

30 iulie 2012 

Descrierea  Prioectului: 

 

BERD are in vedere acordarea unui imprumut de pana la 8,6 
milioane euro companiei SC Compania de Apa Oradea SA  
pentru modernizarea infrastructurii de apa si canalizare in 
Judetul Bihor, nord-vestul Romaniei. 

Imprumutul BERD va co-finanta un program de 83,3 milioane 
euro pentru investitii regionale sustinut printr-un grant de la 
Uniunea Europeana, Guvernul Romaniei si administratiile locale,  
prin intermediul Fondului de Coeziune.  

Proiectul va permite companiei SC Compania de Apa Oradea 
SA  sa extinda si sa reabiliteze infrastructura de apa in judetul 
Bihor precum si sa modernizeze serviciul de apa si canalizare in 
cateva localitati din judet, respectiv: Oradea, Beius, Tinca, 
Santandrei, Palota, Girisu de Cris, Tarian, Biharia, Nojorid, 
Osorhei, Alparea, and Fughiu. Investitiile vor duce la reducerea 
semnificativa a pierderilor de apa, la optimizarea costurilor 
operationale si la extinderea sistemului de alimentare cu apa si 
respectiv de colectare si epurare a apelor uzate in judetul Bihor, 
in conformitate cu directivele Uniunii Europene. 

Finantarea BERD reprezinta un sub-proiect al Programului 
Cadru de Co-finantare din Fondul de Coeziune al Uniunii 
Europene pentru companiile de apa regionale (“Programul 
Cadru”, R2CF) in valoare de 130 milioane euro. Descrierea 
Programului Cadru s-a publicat la data de 23 septembrie 2010. 

Impactul de Tranzitie: R2CF Bihor, impreuna cu alte proiecte ale Programului Cadru, 
vizeaza imbunatatirea conditiilor de mediu, a cresterii eficientei 
ca urmare a regionalizarii serviciilor de apa si canalizare, 
precum si transferul de competente comerciale si manageriale in 
localitatile mai putin dezvoltate. Se vizeaza, de asemenea, 
conformitatea cu legislatia relevanta a Uniunii Europene in 
sectorul de apa. Benchmarking-ul este o componenta cheie a 
cadrului. 
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Sub extinderea cadrului, impactul de tranzitie se va realiza si 
prin consolidarea capacitatilor de achizitii publice. 

Clientul: S.C. Compania de Apa Oradea SA, compania regionala de apa 
si apa uzata din judetul Bihor (nord-vestul Romaniei). 

Finantare BERD: Un imprumut de 8,6 milioane euro catre S.C. Compania de Apa 
Oradea SA 

Costul total al proiectului: 83,3 milioane euro 

Categorie sociala si de mediu, impact: 
Proiectul este incadrat in categoria B, conform Politicii Sociale si 
de Mediu a BERD. Impactul potential advers al diverselor lucrari 
de investitii este specific fiecarui amplasament in parte si poate fi 
identificat si redus prin masuri adecvate de control si gestionare 
a riscurilor. 
 
Proiectul sustine prioritatile de investitii cuprinse in prima faza a 
Strategiei Judetului Bihor pentru dezvoltarea sectorului de apa si 
se asteapta sa aduca imbunatatirea serviciilor de alimentare cu 
apa si canalizare catre populatia locala, sa creasca rata de 
conectare la serviciile publice de apa si canalizare si sa 
imbunatateasca eficienta si calitatea serviciilor de epurare a 
apelor uzate. Proiectul este conceput astfel incat sa fie in 
conformitate cu Directiva UE privind apa potabila si directiva UE 
privind apele reziduale urbane, in zona proiectului. 
 
Evaluarea este in prezent in curs de desfasurare. Aceasta 
include o examinare din punct de vedere social si de mediu a 
facilitatilor existente ale companiei, operatiunilor si sistemelor de 
management, pentru a evalua performantele anterioare si 
actuale, precum si o analiza a documentatiei proiectului pregatit 
pentru obtinerea fondurilor UE de coeziune, pentru a identifica 
decalajele fata de standardele BERD. Un plan de actiune social 
si de mediu, va fi pregatit/ agreat cu Compania de Apa Oradea 
SA pentru a evidentia orice problema identificata pe parcursul 
evaluarii, pentru a atinge si mentine conformitatea cu 
standardele de performanta ale bancii intr-un orizont de timp 
acceptabil. 
 
Compania va dezvolta deasemenea, un Plan de Implicare a 
Actionarilor care sa cuprinda si un mecanism de solutionare a 
reclamatiilor.    
 
Acest document va fi actualizat dupa evaluare. 
  

Cooperare tehnica: Proiectul va beneficia de Cooperare tehnica impreuna cu 
celelalte proiecte din cadrul R2CF, inclusiv: 

• Analiza problemelor, riscurilor, decalajelor si a 
impactului social si de mediu (125.000 euro, finantare  
Guvernului Spaniei sub cadrul initial R2CF, precum si o 
suma suplimentara de 100.000 euro pentru sustinerea 
sub- proiectelor ce fac parte din extinderea cadrului). 

• Evaluare financiara a sub-proiectelor sub cadrul initial 
R2CF (75.000 eur va fi finantat din fondurile bancii, 
care va fi extinsa si pentru sub-proiectele din cadrul 
R2CF extins). 

• Program de benchmarking si de eficientizare financiara 
si operationala (750.000 eur finantat din fondul special 
al actionarilor Bancii sub cadrul R2CF initial) care va fi 
extins si pentru proiectele din cadrul R2CF extins.  
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• Suport tehnic pentru benchmarking-ul sistemului de 
achizitii (de aproximativ 180.000 eur) pentru asistenta 
companiilor de apa in scopul de a obtine certificarea si 
eficientizarea achizitiilor in acest sector. 

Oportunitati de Afaceri Pentru oportunitati de afaceri si achizitie, contactati compania. 

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 stabileste modul in care BERD face publice informatiile si 
consulta partile interesate, astfel incat sa promoveze o mai buna 
constientizare si intelegere a strategiilor, politicilor si 
operatiunilor Bancii.  

Textul PIP poate fi gasit 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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