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ab0cd   rezumat de proiect (PSD) 
 

Denumirea proiectului: Parc eolian Smârdan 

Ţara: Romania  

Nr. identificare proiect: 42363 

Sectorul de activitate: Electricitate si energie 

Public/Privat: Sectorul privat  

  

Situaţia:  Analiza structurii efectuată; în aşteptarea analizei finale 

Data comunicării PSD: 
Data actualizării PSD: 

8 iulie 2013 

Descrierea şi obiectivele proiectului: 

 

EBRD analizează posibilitatea acordării unui credit pentru 
construcţia unui parc eolian cu o capacitate de 54 MW în judeţul 
Galaţi, România.  Proiectul va susţine România în extinderea 
capacităţii sale de producţie de energie din surse regenerabile 
pentru a îndeplini obiectivele UE privind energia verde. 

Impactul asupra tranziţiei: Implementarea Proiectului le va da încredere potenţialilor 
investitori în generarea de energie eoliană şi va creşte volumul 
de energie electrică "verde" şi certificate tranzacţionat prin 
OPCOM, ceea ce ar trebui să influenţeze pozitiv lichiditatea şi 
semnalele de preţ.    Se aşteaptă ca efectul demonstrativ să 
contribuie la dezvoltarea unei mase critice de producţie a 
energiei regenerabile în România, care va ajuta la creşterea 
ponderii energiei regenerabile la 38% din totalul producţiei de 
energie electrică (estimată la 18% dacă se exclude energia 
produsă de marile hidrocentrale) până în 2020 de la 5% în 2012.    

De asemenea, Proiectul va consolida piaţa finanţării de proiecte 
din ţară, care se bazează în mod tradiţional, într-o mare măsură, 
pe structuri de finanţare a întreprinderilor pentru dezvoltarea de 
capacităţi energetice. 

Beneficiarul: Proiectul este controlat şi dezvoltat de Inveravante Inversiones 
Universales, S.L. (“Inveravante”) prin intermediul unei entităţi ad-
hoc, Smardan S.R.L., înfiinţată în România. Inveravante este un 
holding spaniol prezent în peste 20 de ţări şi care îşi desfăşoară 
activitatea în mai multe domenii, printre care dezvoltarea de 
proiecte în domeniul energiilor regenerabile şi explorarea şi 
producţia de petrol şi gaze.  

Finanţarea BERD: Parcul eolian va fi finanţat printr-o structură de credit A/B de 
până la 59 milioane Euro. 

Costul total al proiectului: 84,2 milioane Euro  

Categoria de mediu şi socială, 
impactul şi reducerea acestuia: 

Proiectul a fost inclus în categoria B conform Politicii de Mediu şi 
Sociale a Băncii din 2008, cu impact potenţial prompt identificat 
şi atenuat.  Verificarea prealabilă de mediu şi socială a fost 
efectuată de către Bancă împreună cu un consultant 
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internaţional.  În urma verificării prealabile s-a ajuns la concluzia 
că Proiectul poate fi realizat şi exploatat în conformitate cu 
Cerinţele de Performanţă ale Băncii.   
 
Proiectul nu este localizat în interiorul sau în vecinătatea unor 
habitate sensibile sau pe trasee de migraţie importante, astfel 
încât se anticipează efecte nesemnificative sau nule asupra 
păsărilor şi liliecilor.  Cu toate acestea, Finanţatorul va efectua 
operaţiuni de monitorizare pe parcursul mai multor anotimpuri 
pentru a verifica această concluzie şi va implementa măsuri 
suplimentare de atenuare pentru a se asigura evitarea sau 
reducerea la minimum a impactului. Câteva turbine se vor afla la 
o distanţă de 300-500 metri de satul Smârdan, ceea ce ar putea 
cauza unele probleme legate de zgomot în timpul funcţionării. 
Finanţatorul va monitoriza zgomotul înaintea construcţiei, pentru 
a crea o bază solidă, apoi va monitoriza zgomotul le cererea 
oricărei gospodării afectate după începerea exploatării şi va lua 
măsuri de reducere a zgomotului sau de atenuare a impactului, 
în cazul în care nivelul zgomotului depăşeşte standardele în 
vigoare.  Există o familie care locuieşte mai aproape de 
amplasamentul propus al uneia dintre turbine decât permite 
legislaţia română. Finanţatorul va muta turbina sau va pune la 
dispoziţie o locuinţă echivalentă la o distanţă mai mare de locul 
de implementare a proiectului, în conformitate cu Cerinţele de 
Performanţă ale Băncii.  
 
Majoritatea celorlalte tipuri de impact - eroziune, trafic, deşeuri, 
perturbarea activităţilor - se vor manifesta numai pe durata 
lucrărilor de construcţie. Acestea vor fi ţinute sub control prin 
aplicarea celor mai bune practici existente la nivel mondial. 
Planul de Acţiuni de Mediu şi Sociale (ESAP) convenit prevede 
ca Finanţatorul să asigure crearea şi implementarea de către 
antreprenor a unor planuri corespunzătoare pentru evitarea şi 
controlul efectelor negative.  
 
Banca va monitoriza conformitatea Proiectului cu Cerinţele de 
Performanţă de mediu şi socială şi ESAP atât pe durata 
construcţiei cât şi în timpul exploatării parcului eolian prin 
intermediul rapoartelor periodice ale Finanţatorului şi vizitelor pe 
teren ale reprezentanţilor Băncii. 

Cooperare tehnică: Nu se aplică. 

Pentru posibilităţi de identificare de consultanţi pentru proiecte 
finanţate prin fonduri de cooperare tehnică, vizitaţi angajare 
consultanţi. 

Persoana de contact a companiei: Gustavo Jurado   
gjurado@inveravante.com   
Tel: +34620223027 
 
Jorge Ricart 
jricart@inveravante.com  
Tel: +34981257481 

Oportunităţi de afaceri: Pentru oportunităţi de afaceri sau achiziţii, contactaţi compania 
beneficiară. 

Solicitări de informaţii generale: Informaţii despre proiecte BERD care nu sunt legate de achiziţii: 
Tel: +44 20 7338 7168; Fax: +44 20 7338 7380 
Email: projectenquiries@ebrd.com 

Politica de Informare Publică (PIP) PIP stabileşte modul în care BERD comunică informaţiile şi se 
consultă cu factorii implicaţi astfel încât să promoveze o mai 
bună cunoaştere şi înţelegere a strategiilor, politicilor şi 
operaţiunilor sale.  

http://www.ebrd.com/oppor/procure/opps/main.htm
http://www.ebrd.com/oppor/procure/opps/main.htm
mailto:gjurado@inveravante.com
mailto:jricart@inveravante.com
mailto:projectenquiries@ebrd.com
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Textul PIP poate fi consultat la adresa 
http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm 

Mecanismul de Contestaţii pentru 
Proiecte (PCM) 

BERD a creat Mecanismul de Contestaţii pentru Proiecte (PCM) 
pentru a oferi posibilitatea unei analize independente a 
contestaţiilor primite de la una sau mai multe persoane sau 
organizaţii cu privire la proiectele finanţate de Bancă despre 
care se susţine că au provocat sau ar putea provoca probleme.  
Regulile de Procedură ale PCM pot fi consultate la adresa 
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/pcm.pdf; 
versiunea în limba rusă poate fi consultată la adresa 
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/PCMRulesRussia
n.pdf  

Orice contestaţie în baza PCM poate fi depusă în termen de 
maximum 12 luni de la ultima distribuire de fonduri BERD. Puteţi 
contacta responsabilul PCM (la pcm@ebrd.com) sau Biroul 
Rezident BERD pentru asistenţă dacă aveţi incertitudini cu 
privire la termenul de depunere a unei contestaţii. 
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