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ab0cd   project summary document 
 

Denumirea Proiectului: Programul de Dezvoltare a sistemului de alimentare cu apă și 
canalizare din Municipiul Chișinău 

Țara: Republica  Moldova 

Număr de identificare proiect: 44027 

Sector de activitate: Infrastructură Municipală si de Mediu 

Public/Privat: Public 

Data ședinței consiliului:  3 septembrie 2013 

Stadiul:  Proiectul a fost aprobat la etapa Concept Review și urmează a fi 
aprobat la Final Review 

  

Descrierea si obiectivele proiectului: 

 

BERD intenționează să acorde un împrumut de pînă la 24 
milioane EUR SA Apă-Canal Chișinău (Compania) pentru 
îmbunătățirea rețelei de alimentare cu apă și tratare a apelor 
uzate în Municipiul Chișinau. 

Se așteaptă ca Banca Europeană pentru Investiții să acorde un 
împrumut de co-finanțare de pînă la 24 milioane EUR și 
Facilitatea de Investiții pentru Vecinătate UE să acorde 11 
milioane de EUR în formă de grant. 

Încasările din împrumuturi și grantul vor finanța extinderea, 
reabilitarea și modernizarea infrastructurii rețelei de alimentare 
cu apă și tratare a apelor uzate. Investițiile propuse vor permite 
companiei de a crește eficiența de operare prin intermediul 
economiei de energie și de a atinge standardele de conformitate 
a directilvelor UE pentru apă și canalizare în aria sa de deservire 
în Chișinău. 

Cu scopul de a aprecia succesul proiectului, Banca va 
monitoriza următorii indicatori pînă la și după implementarea 
proiectului: 

• Reducerea în tone a echivalentului lui CO2  provenit de la 
micșorarea pierderilor de apă la nivel de system, măsurată 
în medie (pe sector) pe kwh folosit pentru a produce un m3 
de apă, înmulțit cu numărul de metri cubi de pierderi de apă. 

• Pierderile de apă (în procente) în zona proiectului, măsurate 
prin volumul taxat de apă în metri cubi împărțit la volumul de 
apă produs în metri cubi. 

Impactul asupra tranziției: Impactul asupra tranziției al acestui proiect provine din: 

• Promovarea de cadre pentru piețe și eficiența 
economică: Proiectul va ajuta la oficializarea relației dintre 
Municipalitate și Companie prin intermediul unui suport  
bazat pe un Contract de Servicii Publice. Compania va regla 
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metodologia și procedurile de tarifare ca si parte a  structurii 
Contractului de Servicii Publice. 

• Demonstrarea reușită a restructurării Companiei: Se 
persupune îmbunătățirea performanței și comercializării 
companiei prin intermediul măsurilor de îmbunătățire în 
reducrea costurilor, managementul financiar, planificarea 
investițiilor, eficiența organizației și managementul relațiilor 
cu clienții. Aceste îmbunătățiri vor fi susținute de suportul 
bine definit de cooperare technică. 

• Demonstrarea reușită a noilor modalități de finanțare: În 
timp ce proiectul ar putea beneficia de o garanție din partea 
Municipalității, o schema încurajatoare ar putea fi aplicată 
prin intermediul structurii adecvate a contractului pentru a 
retrage garanția în cazul unei performanțe mai bune a 
Companiei Stabilirea standardelor pentru performanța de 
mediu: Proiectul poate juca un rol clar în promovarea 
eficienței energetice prin instalarea de elemente de eficiență 
energetică low-cost de mare impact și/sau nivelurile de 
producere a energiei curate. În special, utilizarea de biogas 
din digestia nămolurilor ar putea furniza majoritatea 
consumului de căldură și electricitate  stației de tratare a 
apelor uzate.  

 

Clientul: SA Apa Canal Chișinău, înterprindere de apă și canalizare aflată 
în proprietatea Municipalității Chișinău 

Finanțarea BERD: 24 milioane EUR. 

Costul total al proiectului: 61.8 milioane EUR. 

Categorizarea, impactul și diminuarea 
efectelor asupra mediului și aspectelor 
sociale: 

 
Proiectul propus a fost categorisit cu B în conformitate cu 
Politica de mediu și socială BERD, deoarece se presupune ca 
impacturile posibile să fie specifice locului și ușor de identificat și 
adresat prin intermediul măsurilor de atenuare. 
 
Evaluarea de mediu si socială a proiectului include un audit de 
mediu si social efectuat de o parte terță pentru a aprecia 
capacitatea de gestionare a companiei și sistemelor de a 
solutiona probleme de mediu, sănătate, siguranță și muncă în 
operarea sa și o analiză a impacturilor de mediu și sociale 
potențiale (viitoare). Aceasta evalueaza, de asemenea, 
capacitatea Companiei de a realiza proiectul în conformitate cu 
cerințele de performanță ale Băncii 
 
Un Plan de Acțiune va fi pregătit pentru proiect și un Plan de 
Implicare a Factorilor Interesați va fi elaborat care va include un 
mecanism de soluționare a reclamațiilor. Informații cu privire la 
performanța de mediu și socială și un rezumat al Planului de 
Acțiune va fi oferit părților interesate. 
 
Sumarul proiectului va fi actualizat la apariția resultatelor 
evaluării. 

Cooperarea tehnică: Cooperarea tehnică de pînă la semnare: 

1.Studiu de fezabilitate , constînd din evaluarea financiară, 
tehnică  și de mediu a proiectului, finalizat la sfîrșitul anului 
2012,  în sumă de EUR 3 000 000, finanțat de Facilitatea de 
Investiții pentru Vecinătate UE. 
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Cooperarea tehnică de după semnare: 

2. Suport pentru implementarea proiectului pentru a ajuta 
Compania cu designul de inginerie, achiziții publice, pregătirea și 
evaluarea ofertelor, atribuirea și administrarea contractelor, 
controlul financiar, managementul și raportarea proiectului, în 
sumă de EUR 2 400 000, care urmează a fi finanțată de un 
donator internațional bilateral sau multilateral. 

3. Programul de Dezvoltare Corporativă  pentru: 

i) dezvoltarea corporativă a Comaniei prin implementarea 
Contractului de Servicii Publice și dezvoltarea capacității de 
planificare a Companiei; 

ii) implementarea programului de participare a părților interesate: 
si 

iii) facilitarea procesului de regionalizare în sumă de EUR 400 
000, ce urmează a fi finanțată de un donator internațional 
bilateral sau multilateral. 

4. Studiu de fesabilitate suplimentar pentru a dezvolta conceptul 
de conducte de apă la localitățile învecinate pentru a extinde 
domeniul de activitate al Companiei, în sumă de EUR 300 000 
ce urmează a fi finanțată din resursele proprii ale Companiei. 

 

Oportunităţi de procurări sau licitaţii: Vizitaţi: EBRD Procurement 
Solicitări: Tel: +44 20 7338 6794; Fax: +44 20 7338 7472 
Email: procurement@ebrd.com 

Întrebări de ordin general: Întrebări referitoare la proiectele BERD ce nu ţin de procurări: 
Tel: +44 20 7338 7168; Fax: +44 20 7338 7380 
Email: projectenquiries@ebrd.com 

Contactele companiei: Respectivele Instituții Financiare Partenere eligibile  

Oportunități de afaceri: Pentru oportunități de afaceri ori procurări, contactați compania 
client. 

Întrebări de ordin general: Întrebări referitoare la proiectele BERD ce nu ţin de procurări: 
Tel: +44 20 7338 7168; Fax: +44 20 7338 7380 
Email: projectenquiries@ebrd.com 

Politica privind  Informaţia Publică 
(PIP) 

PIP stabileşte modul în care BERD dezvăluie informaţia şi se 
consultă cu părţile interesate pentru a promova o mai bună 
conştientizare şi înţelegere a strategiilor, politicilor şi 
operaţiunilor sale.  

Textul PIP poate fi găsit la: 
http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm 

Mecanismul de Reclamaţii al 
Proiectului (PCM) 

BERD a stabilit Mecanismul de Reclamaţii al Proiectului (PCM) 
pentru a oferi posibilitatea realizării unei evaluări independente a 
reclamaţiilor depuse de o persoană sau mai multe persoane sau 
de organizaţii în legătură cu proiectele finanţate de Bancă care 
se presupun că au cauzat sau pot cauza prejudicii. Regulile 
Procedurii de reglementare a PCM pot fi găsite la: 
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/pcm.pdf, 
versiunea în limba rusă poate fi accesată la: 
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/PCMRulesRussia
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http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/pcm.pdf
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/PCMRulesRussian.pdf
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Orice reclamaţie în temeiul PCM trebuie să fie depusă nu mai 
târziu de 12 luni de la ultima distribuire de fonduri BERD. Puteţi 
contacta funcţionarul PCM (la: pcm@ebrd.com) sau biroul local 
BERD pentru asistenţă În cazul în care nu sunteţi sigur cu privire 
la perioada în care trebuie depusă o reclamaţie. 

 
Traducerea sumarului proiectului (PSD) a fost efectuată în timpul publicării sumarului proiectulu (PSD) în 
limba engleză. Aceasta nu va fi actualizată în cazul în care sumarul proietului în limba engleză va fi 
modificat.  
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