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Denumirea proiectului: CEZ Distributie
Tara: Romania
Nr proiect: 46630
Sector de business : Power and Energy
Tip : Privat
Categorie de mediu : B
Data sedintei Consiliului : 10 iunie 2015
Status: Aprobare finala
PSD : 30 aprilie 2015
Descrierea proiectului
Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare considera aprobarea unui imprumut senior de
675 milioane de lei (echivalentul a 152 milioane de euro) catre CEZ Distributie S.A , o societate de
distributie a energiei electrice incorporata in Romania si care opereaza in regiunea de sud-vest a
Romaniei. CEZ Distributie este 100% detinuta de grupul CEZ din Republica Ceha. Imprumutul va fi
utilizat pentru a finanta programul de investitii in anii 2015-2016 al companiei CEZ Distributie SA in
reteaua de distributie, in special in investitii care vizeaza reducerea consumului tehnologic,
imbunatatirea eficientei si instalarea contoarelor inteligente. Imprumutul va fi folosit si pentru a
optimiza structura de capital a companiei, potrivit cu metodologia de tarifare in vigoare in Romania.
Investitia va permite companiei sa reduca pierderile tehnice si comerciale si in acelasi timp sa isi
imbunatateasca indicatorii SAIDI si SAIFI de calitate operationala.
Impactul asupra tranzitiei
Cu aceasta investitie, Banca sprjina implementarea contorizarii inteligente in Romania, impreuna cu
noul echipament de comunicare, care va contribui la imbunatatirea functionarii retelei. CEZ
Distributie va fi una dintre companiile de distributie a energiei electrice din Romania, care va
desfasura un astfel de program de contorizare inteligenta, inlocuind 50% din contoare, pana in 2020.
In plus, programul de investitii va contribui la stabilirea unor noi standarde de conduita in afaceri in
Romania, deoarece va urmari in primul rand la reducerea pierderilor tehnice si comerciale, care sa
conduca la reduceri de emisii de CO2 de pana la 285000 de tone pe an.
Clientul
CEZ Distributie SA, o societate pe acțiuni înregistrată în România și responsabila pentru distribuția
de energie electrică din sud-vest Romaniei. CEZ Distributie este deținută integral de Grupul CEZ, cu
sediul în Republica Cehă și care operează în centrul, sud-estul Europei și Turcia.
Finantare BERD
Un împrumut senior de 675 milioane de lei (circa 152 de milioane € echivalent).
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Costul proiectului
Costul total al proiectului 675000000 RON (circa 152 de milioane € echivalent).
Categorizarea socială și de mediu
1. Categoria de mediu si argumentarea pentru clasificare
Categoria B. Un studiu realizat de un consultant independent a confirmat faptul că impactul asupra
mediului și cel social asociat cu instalarea de contoare inteligente și modernizarea rețelei de
distributie a energiei electrice va fi specific site-ului , ușor de identificat și va fi atenuat prin măsuri
de corespunzătoare.
2. Informații revizuite
Analiza independenta de mediu și sociala (ESDD) este încă în curs de desfășurare și cuprinde vizita
consultantului la site-urile selectate, revizuirea sistemelelor corporatiste de mediu, sănătate și
siguranța, precum si a poiliticilor de resurse umane a companiei, a altor documente relevante de
mediu și sociale, precum și a studiilor realizate de compania pina in prezent si a discuțiilor
managementului. Acest document de sinteză proiect va fi actualizat la finalizarea ESDD.
3. Probleme de mediu si sociale
Studiul ESDD independent a confirmat că CEZ Distribuiție are un sistem și proceduri bune de mediu,
sănătate, siguranță și de management al securității și are capacitatea de a pune în aplicare cerințele
de performanță de mediu și sociale ale băncii. Mai mult decit atit, ESDD a confirmat faptul că
societatea este în conformitate cu cerințele naționale și ale UE și programul de investiții nu va avea
un impact semnificativ asupra oricăror situri Natura 2000. În plus, compania are un program
continuu de cartografiere GIS a tuturor liniilor de înaltă și medie tensiune de distributie. Finalizarea
cartografierii GIS până în 2020, va permite o mai bună gestionare a site-uri operate de CEZ și
identificarea în viitor a zonelor sensibile și receptori de pe site-urile functionale ale companiei.
Studiul ESDD a confirmat de asemenea faptul că CEZ Distributie are standarde bune de muncă și
implementează continuu programe regionale de responsabilitate corporativă și socială, care includ
comunicare externă și internă și de gestionare a crizelor. În plus, un program puternic de implicare al
comunitatii este implementat de CEZ Distribuiție sub platforma numita "Energie pentru binele
comunitatii", incluzind interacțiunea comunitatii in ceea ce priveste educația, sănătatea, mediul,
cultura și infrastructura. Acesta platforma a adus CEZ România titlul de "Cel mai bun cetatean
corporatist" in 2014 în cadrul unui concurs român numit "Oscaruri pentru Energie’ care vizează cele
mai bune practici în sectorul energetic românesc.
4. Oportunitati de mediu si sociale
Peste 1,4 milioane de clienți din sud-vest România vor beneficia de acest proiect care va îmbunătăți
serviciul de distributie a energiei electrice atat pentru clientii rezidentiali si cit si pentru cei industriali
cu privire la siguranta și accesibilitate energiei electrice.
5 Rezumatul planului de acțiune social si de mediu
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Studiul ESDD a identificat o serie de domenii care necesită consolidarea practicilor de mediu,
sănătate și siguranță. Acest lucru va fi inclus în planul de acțiune de mediu și social (ESAP). Acțiunilecheie, printre altele, sunt :
•

•

•

•

Continuarea formarii personalului pe probleme de mediu, sănătate și securitate: aceasta va
include o revizuire a personalului și a resurselor alocate pentru coordonarea problemelor de
mediu si al sistemului de management integrat al CEZ Distributie.
Identificarea și apoi cartografierea secțiunilor de linii de transmisie care traversează siturile
Natura 2000 și alte zone sensibile și pe baza acestei cartografieri sa se creeze proceduri și
reglementari interne pentru gestionarea lucrărilor în astfel de zone.
Dezvoltarea de reglementari interne pentru măsuri de atenuare a biodiversității pentru punerea
în aplicare la toate intervențiile efectuate pe infrastructura situata în Natura 2000 și alte zone
naturale (non-protejate), inclusiv de către furnizori (de la caz la caz).
Dezvoltarea de reglementari și abordarea patrimoniului cultural se regaseste in procedurile
operaționale relevante ale CEZ.

Cooperare Tehnică
Nu este cazul
Oportunitati de afaceri
Pentru oportunități de afaceri sau achiziții, contactați compania client.
Intrebari generale
Intrebari generale care nu sunt legate de achiziții :
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.
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/PCMRulesRussian.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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