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project summary document

Proiect
R2CF Ilfov Sub-project
Tara
Romania
Numar proiect
46871
Sector de activitate:
Infrastructura Municipala si de Mediu
Sector public:
Data Sedintei Consiliului Director
03 Iulie 2015
Stadiu
Aprobat de Board
Descrierea proiectului
BERD are in vedere acordarea unui imprumut de 28 milioane RON (echivalentul a
6.5 milioane euro) Companiei Apa Canal Ilfov S.A, operator regional de servicii de
apa si canalizare in judetul Ilfov, aflat in sud-estul Romaniei, inconjurand Bucurestiul.
Imprumutul va co-finanta programul de investitii regionale al Companiei, in valoare
de 308.4 milioane RON (68.5 miioane euro), aprobat de catre Uniunea Europeana si
co-finantat prin Fondurile de Coeziune ("Proiectul").
Proiectul propus va permite companiei sa extinda si sa modernizeze infrastructura
de apa si canalizare in judetul Ilfov pentru 8 localitati si 60.000 de locuitori.
Investitille propuse vor permite Companiei sa: (1) imbunatateasca accesul la
alimentarea cu apă și epurare a apelor uzate în zona reglementată; (2) sa reduca
pierderile de apa si sa optimizeze costurile operationale (3) sa fie in conformitate
cu directivele Uniunii Europene in zona de operare.
Impactul de tranzitie
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R2CF Ilfov, impreuna cu alte sub-proiecte ale Programului Cadru, vizeaza
imbunatatirea conditiilor de mediu, sprijinirea Companiei in transformarea intr-o
companie regionala viablia si promovarea unificarii tarifelor. Aceste obiective au in
vedere reducerea diferențelor între populatia deservita, intrucat proiectul va contribui
la îmbunătățirea accesului la serviciile de apă și canalizare în localitățile mai mici.
Proiectul are totodata in vedere posibilitatea de a include sectorul privat in acele
domenii in care se pot obtine imbunatatiri operationale si economii de costuri.
Masurarea Impactului de tranzitie
60
Clientul:
Apa Canal Ilfov S.A., companie ce ofera servicii de apa si canalizare in judetul Ilfov,
localizat in sud-estul Romaniei
Finantare BERD:
Un imprumut de 28 milioane RON (6.5 miioane EUR) pentru Apa Canal Ilfov SA.
Costul total al proiectului:
308.4 millioane RON ( 68.5 milioane EUR).

Categorie sociala si de mediu, impact si atenuare
Proiectul este incadrat in categoria B conform Politicii Sociale si de Mediu a BERD
(2014). Proiectul va imbunatati furnizarea serviciilor de apa si de canalizare, in ceea
ce priveste accesibilitatea și fiabilitatea acestor servicii, pentru 30% din populația
județului Ilfov. O consultanta independenta pe aspecte sociale si de mediu a revizuit
aplicatia aprobata de UE pentru sub-proiectul Ilfov, comparand-o cu Cerintele de
Performanta (PR) ale Băncii și standardele relevante ale UE, și a efectuat un audit al
politicilor corporatiste și operaționale al Companiei, al procedurilor și al operațiunilor.
Un plan de actiune pe aspecte de mediu și sociale (ESAP) a fost pregatit, care
abordează toate problemele identificate de acest audit, pentru a respecta cerințele
de performanță ale Bancii, inclusiv pregatirea unui plan de implicare a părților
interesate (SEP). De asemenea, un rezumat non-tehnic (NTS) va fi elaborat și
publicat.
Cooperare tehnica
Proiectul va beneficia de cooperare tehnica, impreuna cu celelalte Proiecte din
acordul cadru, dupa cum urmeaza:
Inainte de semnare:
•

Analiza impactului social si de mediu (pana la EUR 20,000).
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•

Analiza institutionala si financiara a Companiei (EUR 20,000).

Dupa semnare:
•

Programul de benchmarking si Programul de Imbunatatire a Performantelor
Fiannciare si Operationale (FOPIP), aprobat printr-un MoU semnat cu
Guvernul Romaniei, pentru a acoperi 40 de companii de apa din Romania
(EUR 1.8 milioane EUR finantate de catre Guvernul Romaniei din programul
de mediu finantat de Uniunea Europeana).

•

Evaluare preliminară a potenţialului implicarii sectorului privat in activitatea
companiei (până la EUR 15.000).

Persoana de contact din cadrul companiei
Victor Macarenco, Director Economic, victorm@acilfov.ro
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