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Sub-proiectul R2CF Mehedinti

Tara:

Romania

Numar proiect :

45124

Sector de activitate:

Infrastructura Municipala si de Mediu

Tipul Notificarii

Sectorul public

Categoria de mediu

B

Stadiu:

S-a obtinut aprobarea revizuita, urmeaza aprobarea finala

Data comunicarii DSP:

3 Iulie 2015

Descrierea si Obiectivele Proiectului

BERD are in vedere acordarea de pana la 5.7 milioane € (sau
echivalentul in RON) companiei S.C. SECOM S.A. ( Compania),
care îşi desfăşoară activitatea la nivel regional, oferind servicii de
alimentare cu apă şi canalizare în Judetul Mehedinti, situata in
sud-vestul Romaniei la care se adauga suma de pana la 72.9
milioane € din Fondurile de Coeziune UE , prin finantarea
programului regional de investitii (“Proiectul”).
Proiectul propus va sprijini Compania in extinderea si reabilitarea
infrastructurii de alimentare cu apa si canalizare in noua
aglomerari si noua zone de alimentare cu apa din Judetul
Mehedinti.). Se prevede ca investitille vor imbunatati calitatea
apei de baut, in concordanta cu directivele UE, totodata
imbunatatind accesul si calitatea apei si a serviciilor de
canalizare
Proiectul de credit de EUR 5.7 milioane, este un sub-proiect al
Extinderii cu EUR 130 milioane al Programului Cadru de
Cofinanţare a Fondului Regional UE de Coeziune pentru Apă
("Cadrul"), aprobat de catre Banca pentru cofinanţarea
proiectelor sectorul alimentării cu apă şi apelor menajere din
România împreună cu Fondurile de Coeziune UE. Documentul
de expunere a fost publicat in data de 23 Septembrie 2010.

Impactul asupra tranzitiei:

R2CF Mehedinti va sustine imbunatatirea conditiilor de mediu şi
continuarea regionalizării serviciilor de alimentare cu apă şi
canalizare în judeţul Mehedinti, ceea ce va conduce la o crestere
a eficientei si la transferul de abilitati comerciale si de
management in domeniul sistemelor de alimentare cu apa si
canalizare catre zonele mai putin dezvoltate din judetul
Mehedinti.
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:

Secom SA Mehedinti este o societate care isi desfasoara
activitatea la nivel regional , oferind servicii de alimentare cu apa
si canalizare in judetul Mehedinti, situat in sud-vestul Romaniei al
granita cu Serbia.
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Finantarea BERD:

Pana la 5.7 milioane € sau echivalentul in RON

Costul total al proiectului:

Pana la 72.9 milioane € pentru R2CF Mehedinti

Impactul social si de mediu

Categoria B (2008). Potentialul impact social si de mediu
("E&S") al construirii/ reabilitarii de statii de tratare a
apelor uzate si extinderea si reabilitarea retelei de
distributie si canalizare este cel mai probabil specific
fiecărui loc în parte şi poate fi identificat şi abordat cu
promptitudine
prin
măsuri
de
atenuare
adecvate.Implementarea
sub-proiectelor
pentru
alimentarea cu apa si descarcarea tratamentului ce va
asigura conformitatea cu cerintele nationale si UE in
perioada de tranzitie convenita pentru satisfacerea
cerintelor din Directiva nr. 98/83/EC, privind calitatea apei
potabile si directive 91/271/CE privind apele urbane
reziduale.
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.
Autoritatile de mediu competente au angajat o evaluare a
impactului asupra mediului ("AIE") procedura de screening
pentru componentele de proiect individuale in conformitate
cu legislatia romana este EIA armonizate cu Directiva EIA
UE. Urmand consultarile publice si de screening, s-a decis
de catre autoritati, ca EIA’s nu au fost cerute pentru orice
sub-proiecte. Nici unul dintre sub-proiecte nu apartin
categoriei A în conformitate cu politicile sociale si de
mediu ale Bancii.
De asemenea, amplasarea
componentelor proiectului spre zonele protejate inclusiv
cele din reteaua Natura 2000 erau luate in considerare şi
pentru toate componentele proiectului s-a ajuns la
concluzia că proiectul nu este de natura sa aiba impact
negativ asupra habitatelor naturale şi a speciilor pentru
care conservarea a fost destinata.
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.
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. 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,
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care pot fi atenuate sau prevenite prin respectarea bunelor
practici din domeniul construcţiilor.
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.
Cooperare tehnica:

Sub-proiectul va beneficia de o cooperare tehnica generala in
baza Cadrului Initial si a extinderii acestuia, cuprinzand:
Pre-semnare:



Analiza impactului, problemelor şi riscurilor de mediu şi
sociale



Analiza financiara a Companiei si a Benficiarului



Fezabilitatea
energetica

investitiilor

potentiale

de

eficienta

Post-semnare:

Date de contact ale companiei

Oportunităţi de achiziţii sau licitaţii :



Program de Etalonare şi Îmbunătăţire a Performanţei
Financiare şi Operaţionale din programul (“FOPIP”)



Benchmarking-ul performanţelor in achiziţii



Evaluarea preliminară a potenţialului pentru participarea
sectorului privat.

Mariana Alexandroniu, Director Economic, SC. SECOM SA,
Mehedinti, Bd-ul Carol, nr 53, Drobeta-Turnu-Severin 220146
Vizitati : EBRD Procurement
Solicitari de informatii: Tel: +44 20 7338 6794; Fax: +44 20 7338
7472
Email: procurement@ebrd.com

Solicitari de informatii generale :

Informatii despre proiecte BERD care nu sunt legate de achizitii :
Tel: +44 20 7338 7168; Fax: +44 20 7338 7380
Email: projectenquiries@ebrd.com

Politica de Informare Publica (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 Politicii de Informare Publica poate fi gasit la linkul:
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
www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf; versiunea în
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limba
rusă
poate
fi
consultată
la
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.pdf

adresa

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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