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Descrierea proiectului 

BERD are în vedere acordarea de până la 7,4 milioane €, care se adaugă la suma de până la 

80,9 milioane € din Fondurile de Coeziune UE şi fondurile alocate de la bugetul local şi 

bugetul de stat,  pentru finanţarea programului regional de investiţii în domeniul apei, în 

valoare de 102,5 milioane €, al SC Nova Apaserv SA Botoşani. 

Proiectul propus va sprijini Compania în extinderea şi reabilitarea infrastructurii de 

alimentare cu apă şi canalizare în patru zone de alimentare cu apă (Săveni, Ştefăneşti, 

Bucecea şi Catamarasti) şi patru aglomerări (Botoşani, Dorohoi, Flămânzi şi Vorona). Se 

prevede că investiţiile vor reduce semnificativ pierderile de apă, vor optimiza costurile de 

exploatare şi vor extinde serviciile de alimentare cu apă, canalizare şi tratare a apelor uzate în 

judeţul Botoşani, în concordanta cu directivele UE. 

Se prevede ca, la implementarea proiectului, Compania să îndeplinească următorii indicatori 

fizici: 

 O rată de racordare de 90% la reţeaua de alimentare cu apă şi de 90% la cea de 

canalizare pentru populaţia din zona de implementare a proiectului   

 O conformitate de minimum 95% cu indicatorii de calitate ai apei potabile şi apelor 

menajere în zona de implementare a proiectului  

Proiectul de credit de 7,4 milioane € este un subproiect al extinderii  Programului Cadre de 

Cofinanţare a Fondului Regional UE de Coeziune pentru Apă ("Cadrul"), în valoare de 130 

milioane €, aprobat de către Bancă pentru cofinanţarea proiectelor sectorul alimentării cu apă 

şi apelor menajere din România împreună cu Fondurile de Coeziune UE. Documentul de 

expunere sumara a poriectului pentru Cadru a fost publicat în data de 23 septembrie 2010. 



Impactul asupra tranziţiei 

Subproiectul va susţine îmbunătăţirea condiţiilor de mediu şi continuarea regionalizării 

serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Botoşani, ceea ce va conduce la o 

creştere a eficienţei şi la transferul de abilităţi comerciale şi de management în domeniul 

sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare către zonele mai puţin dezvoltate din judeţul 

Botoşani. 
 

De asemenea, se prevede alinierea la reglementările relevante ale Uniunii Europene din 

domeniul apei. Benchmarkingul va reprezenta o componentă esenţială a Cadrului. 
 

Prin extinderea Cadrului, se va obţine un impact suplimentar al acestui subproiect asupra 

tranziţiei, prin explorarea posibilităţii unei eventuale implicări a sectorului privat în unul sau 

mai multe din domeniile de activitate ale Companiei, ca mijloc de realizare a eficienţei în 

exploatare şi de îmbunătăţire a nivelului serviciilor prestate către populaţie. 

Beneficiarul 

SC Nova Apaserv SA este o societate care îşi desfăşoară activitatea la nivel regional, oferind 

servicii de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Botoşani situat in nord-estul României. 

Finanţarea BERD 

Un credit de până la 7,4 milioane € pentru R2CF Botoşani. 

Costul proiectului 

Până la 102,5 milioane € pentru R2CF Botoşani. 

Impactul asupra mediului 

Categoria B. Potenţialul impact social şi de mediu al construirii / reabilitării de staţii de 

tratare a apelor uzate şi al extinderii şi reabilitării reţelelor de distribuţie a apei potabile şi 

canalizare este cel mai probabil specific fiecărui loc în parte şi poate fi identificat şi abordat 

cu promptitudine prin măsuri de atenuare adecvate. Autorităţile de mediu competente au 

derulat procedura de control EIA pentru componentele individuale ale proiectului în 

conformitate cu legislaţia EIA în vigoare în România, care este armonizată cu Directiva EIA 

a UE. În urma verificării şi consultării publice, autorităţile au decis că EIA nu este necesară 

pentru niciunul dintre subproiecte. Niciunul dintre subproiecte nu intră în categoria A 

conform Politicii de Mediu şi Sociale a Băncii. 
 

Verificarea prealabilă de mediu şi socială (ESDD) a fost efectuată de către consultanţi 

independenţi). ESDD a inclus o vizită pe teren, verificarea sistemelor de management al 

mediului şi social ale Companiei, a documentaţiilor tehnice şi de mediu existente, întocmite 

conform cerinţelor de avizare româneşti, şi a documentelor de evaluare a proiectului 

întocmite pentru cererea de finanţare din Fondul de Coeziune UE, precum şi evaluarea 

proiectului în raport cu cerinţele de mediu ale UE şi cu Cerinţele de Performanţă ale BERD. 
 



ESDD a condus la concluzia că implementarea subproiectelor de alimentare cu apă şi de 

canalizare şi tratare a apelor uzate va conduce la alinierea la legislaţia naţională şi europeană 

în cadrul perioadei de tranziţie stabilite pentru îndeplinirea cerinţelor prevăzute de  Directiva 

98/83/EC privind calitatea apei potabile (până în 2015) şi Directiva 91/271/EC privind apele 

menajere (din 2013 până în 2018, în funcţie de dimensiunile aglomerării urbane).  
 

Nu se anticipează ca proiectul să necesite achiziţii de terenuri sau dislocări şi mutări de 

populaţie.  Pot apărea, totuşi, unele perturbări temporare pe parcursul fazei de construcţie. În 

cadrul ESAP se prevede dezvoltarea unui proces de soluţionare a tuturor acestor eventuale 

perturbări sau dislocări de populaţie, în conformitate cu politica Băncii. Nu au fost 

identificate alte posibile efecte negative semnificative sau încălcări ale Cerinţelor de 

Performanţă ale BERD. Lucrările de construcţii vor avea efecte negative limitate, limitate 

local şi pe termen scurt, care pot fi atenuate sau prevenite prin respectarea bunelor practici 

din domeniul construcţiilor. 
 

ESDD a evidenţiat faptul că proiectul va aduce beneficii semnificative pentru mediu şi va 

îmbunătăţi calitatea mediului la nivel local, reducând riscurile pentru sănătate prin extinderea 

reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare, îmbunătăţirea tratării şi calităţii apei, 

îmbunătăţirea colectării apelor uzate menajere şi a sistemelor de tratare a apelor uzate. 
 

Nicio componentă a proiectului nu se află pe teritoriul unui sit Natura 2000 şi nu va exista 

niciun fel de impact. 
 
ESDD a stabilit faptul că, în momentul de faţă, Compania nu are implementat niciun sistem 

de management integrat ISO 9001, ISO 14001 şi OHSAS 18001. Totuşi, fiecare departament 

îşi desfăşoară activitatea pe baza unei liste de proceduri. 
 

A fost creat un Plan de Acţiuni de Mediu şi Sociale (ESAP) pentru atenuarea problemelor şi 

impactului de mediu şi sociale identificate pe parcursul pregătirii, construcţiei şi exploatării 

proiectului şi pentru asigurarea conformităţii activităţii Companiei cu Cerinţele de 

Performanţă ale BERD.  
Compania îi va prezenta Băncii rapoarte de mediu şi sociale anuale şi informaţii actualizate 

privind implementarea ESAP. Banca va comanda un audit la finalizarea proiectului şi poate 

efectua vizite de monitorizare în funcţie de necesităţi. 

Cooperare tehnică 

Subproiectul va beneficia de cooperare tehnică generală în baza Cadrului iniţial şi a extinderii 

acestuia, cuprinzând: 

 Analiza impactului, problemelor şi riscurilor de mediu şi sociale şi analiza carenţelor. 

(225.000 €, acordaţi de Guvernul Spaniei) 

 Analiza diagnostic a sub-proiectelor în baza extinderii Cadrului (166.000 € finanţare 

din resursele proprii ale Băncii) 

 Program de Etalonare şi Îmbunătăţire a Performanţei Financiare şi Operaţionale 

(1.007.301 € finanţare din Fondul Special al Acţionarilor BERD -“SSF”) 

 Proiect Pilot la nivel de sector pentru îmbunătăţirea tranziţiei prin etalonarea şi 

certificarea achiziţiilor (180.000 € finanţare din SSF)  



Oportunităţi de achiziţii sau licitaţii 

Vizitaţi EBRD Procurement 
Solicitări de informaţii: Tel: +44 20 7338 6794; Fax: +44 20 7338 7472, E-mail: 

procurement@ebrd.com 

Solicitări de informaţii generale 

Informaţii despre proiecte BERD care nu sunt legate de achiziţii:  
Tel: +44 20 7338 7168; Fax: +44 20 7338 7380  
E-mail: 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.  
Textul PIP 

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 

www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf; versiunea în limba rusă poate fi consultată 

la adresa http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.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. 

 

Rezumatele de Proiect sunt întocmite înainte de efectuarea analizei de către Consiliul de 

Administraţie al BERD. Detaliile unui proiect se pot modifica după comunicarea unui 

Rezumat de Proiect. Rezumatele de Proiect nu pot fi considerate ca reprezentând politica 

oficială a BERD. 
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