
EDPR Romania Wind Farms (Sarichioi and 
Vutcani WPPs) 
Tara: Romania 
Numarul proiectului: 43647 
Sector de activitate: Power and energy 
Public/Privat: Privat 
Categorie de mediu: A 
Data sedintei Consiliului: 2 octombrie 2012 

Stadiu: S-a finalizat analiza conceptului, se asteapta aprobarea finala 
de catre managementul bancii 

Data publicarii rezumatului 
priectului: 24 iulie 2012 

Descrierea Proiectului 
BERD are in vedere oferirea unui imprumut senior in valoare de 58,2 milioane euro pentru 
finantarea construirii si operarii a doua parcuri eoliene in Vutcani (24MW) si Sarichioi 
(33MW), situate in  Moldova si respectiv Dobrogea. Se anticipeaza ca ambele investitii sa 
devina operationale pana la sfarsitul trimestrului al treilea din 2012. Proiectul va sustine 
Romania in vederea cresterii capacitatii energetice regenerabile, pentru a atinge cotele de 
energie verde ale UE. 

Impactul asupra tranzitiei 
Pentru a fi in conformitate cu legislatia UE, Romania va trebui sa cresca ponderea energiei 
regenerabile ca parte a productiei de energie electrica totala la 20 de procente pana in 2020 de 
la nivelul actual de 3 procente.  Proiectul va contribui direct la atingerea acestor obiective 
prin cresterea generarii de energie din surse regenerabile.  
 
In plus, proiectul va consolida piata financiara bazata pe proiecte, intr-o tara care s-a bazat in 
mod traditional pe structuri financiare corporate pentru a-si dezvolta capacitatea de productie 
de energie electrica. 

Clientul 
Proiectul este dezvoltat si administrat de catre EDP Renováveis (EDPR) prin intermediul 
EDPR Romania SRL.   
 
EDPR este a treia cea mai mare companie producatoare de energie eoliana din lume, cu o 
putere  instalata  de 7.5GW in decembrie 2011, corespunzand unei productiiuteri de 16.8TWh 
in 2011 (o crestere de 17 procente  fata de 14.4TWh inregistrata  in 2010). In prezent 
capacitatea retelelor de distributie a energiei a EDPR  include 500MW aflati in constructie si 
20,945MW in dezvoltare. 



Finantare BERD 
Parcul eolian va fi finantat printr-un imprumut de tip A/B de pana la €58.2 million. 

Costul Proiectului 
Costul total al proiectului este de aproximativ 83 milioane euro. 

Impactul asupra mediului 
Proiectul este incadrat in categoria A, care necesita o Evaluare asupra Impactului Social si de 
Mediu (ESIA) inainte de aprobarea Consiliului Director, in conformitate cu Politica Sociala 
si de Mediu a Bancii. Ambele proiecte eoliene Vutceni ai Sarichioi au fost construite si 
comandate , prin urmare evaluarea ESIA se refera doar la participarea Bancii in finantarea 
Proiectului. Proiectul a obtinut autorizatiile de mediu inainte de inceperea constructiei, in 
conformitate cu cerintele nationale. 

Analiza Sociala si de Mediu a Bancii (ESDD) a aratat ca parcul eolian Vutcani este in 
conformitate cu  Cerintele de Performanta ale Bancii si, ca proiect de sine statator, va fi 
incadrat in categoria B, tinand cont de faptul ca posibilele probleme sociale si de mediu au 
fost deja analizate si prevenite; santierul nefiind localizat  intr-o zona protejata. 

Parcul eolian Sarichioi, desi mic si nesituat intr-o zona protejata  sau parte a priectului Natura 
2000, se afla pe ruta extinsa a pasarilor migratoare denumita si Via Pontica. La achizitionarea 
acestei ferme eoliene, EDPR a efectuat evaluari suplimentare asupra biodiversitatii si a 
convenit cu autoritatile de reglementare in domeniul mediului, precum si cu Societatea 
Ornitologica Romana (SOR) sa reduca numarul de turbine eoliene la Sarichioi de la 20 la 11 
si sa monitorizeze activitatea suplimentar. Aceasta monitorizare suplimentara este in curs de 
desfasurare. In urma Evaluarii Sociale si de Mediu a Bancii (ESDD), regimul de monitorizare 
a fost consolidat, inclusiv a fost extinsa durata acestei monitorizari, precum si dezvoltarea 
unei proceduri de oprire/incetinire, daca aceasta este necesara pentru a evita accidentarea 
pasarilor. Luand in considerare masurile de atenuare planificate, asa cum au fost ele 
convenite cu SOP in ESAP, evaluarea bancii a confirmat ca proiectul va permite ca Sarichioi 
sa functioneze in conformitate cu cerintele nationale si europene precum si cu Cerintele de 
Performanta ale Bancii. 

ESDD a confimat ca EDPR are capacitatea institutionala sa implementeze Cerintele de 
Performanta ale Bancii.  

ESIA - Documentatia suplimentata a Bancii, constand intr-un Plan de Angajare a Actionarilor 
(SEP) si un Sumar Non-Tehnic  actualizat (NTS), impreuna cu EIA nationala si autorizatiile 
aferente au fost facute publice in data de 23 iulie 2012, data de la care incepe perioada de 60 
de zile pentru comentarii si dezbatere publica. 

Pachetul ESIA si Sumarul Executiv au fost, de asemenea, deschise dezbaterii publice de catre 
sponsorul proiectului pe pagina web. 

Banca va monitoriza implementarea proiectului.  



Pentru acest proiect este disponibil si  Environmental and Social Impact Assessment . 

Cooperare tehnica 
Nu este cazul. 

Contact pentru Companie 
Celma Joao Batista Pires 
EDP Renewables, Serrano Galvache, 56 
Centro Empresarial Parque Norte 
Edificio Encina, 1st 
CP 28033 Madrid 
Spain       

Oportunitati de afaceri 
Pentru oportunitati de afaceri, Contactati Clientul. 

Informatii Generale 
Solicitari de informatii referitoare la proiectele BERD, dar nu privind procesele 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 informatii si se 
consulta cu partile interesate pentru a asigura o mai buna cunoastere si intelegere a 
strategiilor, politicilor si operatiunilor sale.Text of the PIP  

Mecanism de Recurs Independent (PCM) 
BERD a creat Mecanismul de Reclamatii privind proiectele Bancii pentru a da posibilitatea 
grupurilor locale, care ar putea fi afectate in mod direct si advers de un proiect al Bancii, sa 
faca reclamatii sau plangeri la Banca. Regulile de functionare ale acestuia sunt disponibile 
la : www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf. Versiunea in limba rusa poate fi 
accesata la :  http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.pdf  

Orice reclamatie sub acest mecanism trebuie inregistrata nu mai tarziu de 12 luni de la 
utilizarea fondurilor financiare ale Bancii. In cazul in care aveti comentarii sau intrebari in 
legatura cu perioada in care trebuie inregistrate reclamatiile, puteti contacta (la adresa de 
email pcm@ebrd.com) un reprezentant la Bancii, insarcinat cu acest mecanism, sau biroul 
BERD din tarile in care Banca deruleaza operatiuni. 

 

http://www.ebrd.com/pages/project/eia/43647.shtml
mailto:projectenquiries@ebrd.com
http://www.ebrd.com/pages/about/what/policies/pip.shtml
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.pdf
mailto:pcm@ebrd.com


Project Summary Documents are created before consideration by the EBRD Board of 
Directors. Details of a project may change following disclosure of a Project Summary 
Document. Project Summary Documents cannot be considered to represent official EBRD 
policy. 
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