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Descrierea si obiectivele proiectului
BERD are in vedere furnizarea unui imprumut senior in valoare de 56,4 milioane de
euro pentru finantarea construirii si operarii parcului eolian Cernavoda (138 MW),
situat in regiunea Dobrogea. Se anticipeaza ca intreaga investitie sa devina
operationala in al treilea trimestru al anului 2011.
Proiectul va sustine Romania in vederea cresterea capacitatii energetice regenerabile,
pentru a atinge cotele de energie verde ale UE.

Impactul asupra tranzitiei
Prin intermediul acestui proiect, Banca va sustine extinderea pietei de energie
regenerabila din Romania.
Proiectul ofera posibilitatea consolidarii regimului de reglementare a energiei
regenerabile, demonstrand ca operarea unor facilitati de mari dimensiuni pentru
producerea energiei eoliene este un succes si, prin urmare, va atrage alti investitori in
sectorul energiei regenerabile din Romania. Mai mult, se asteapta ca impactul asupra
tranzitiei sa decurga din imbunatatirea standardelor de buna practica datorita utilizarii
si aplicarii de catre Client a celei mai bune practici internationale in evaluarea
impactului asupra mediului.

Clientul
Proiectul este dezvoltat de catre EDP Renováveis (EDPR) prin intermediul Cernavoda
Power SRL, o companie infiintata exclusiv in acest scop si care detine ferma eoliana
Cernavoda.
EDPR este a treia cea mai mare companie producatoare de energie eoliana din lume,
cu o capacitate instalata de 5,577 MW la sfarsitul anului 2009 si 1,293 MW in
constructie. EDPR are o prezenta activa in opt tari din Europa (Portugalia, Spania,

Franta, Belgia, Polonia, Italia, Marea Britanie si Romania), Statele Unite (43% din
capacitatea instalata operata de EDPR) si Brazilia.

Finatare BERD
Finantare 56,4 milioane euro (28,6% din costul total al proiectului).
IFC are in vedere oferirea unei sume similare pentru cele doua ferme eoliene.

Costul total al proiectului
197,5 milioane euro.

Impactul asupra mediului
Incadrare in clasa A, in conformitate cu criteriile sociale si de mediu BERD adoptate
in 2008.
Proiectul consta in construirea a doua campuri eoliene in zona Dobrogea, in Romania,
la aproximativ 100km vest de Portul Constanta. Fermele eoliene Pestera (90MW) si
Cernavoda (138MW) se afla la circa 10km una de cealalta, langa Canalul DunareMarea Neagra si Centrala Nucleara de la Cernavoda.
Evaluarea Impactului asupra mediului a fost facuta in acord cu legislatia nationala,
pentru fiecare proiect in parte. Niciuna din fermele eoliene nu se afla in zona “Natura
2000”, cu toate acestea, zona Dobrogea este asociata cu rute importante ale pasarilor
migratoare.
Atat pentru Pestera, cat si pentru Cernavoda, analiza aspectelor sociale si de mediu a
fost efectuata de un consultant independent, avandu-se in vedere impactul cumulativ
al celor doua proiecte. Analiza a confirmat ca proiectele sunt in concordanta cu
cerintele de performanta nationale, ale Uniunii Europene si ale Bancii si impactul
social si de mediu este bine gestionat si de un nivel redus. In urma rezultatelor
analizei aspectelor sociale si de mediu, s-a dezvoltat un Plan de Management si
Monitorizare a impactului asupra mediului, agreat de Client. Acesta include obligatii
de monitorizare si raportare.
Dezvoltarea proiectelor a fost finalizata si, in prezent, acestea sunt in faza de
constructie. Proiectele au obtinut autorizatiile de mediu si de constructie, in
conformitare cu cerintele nationale.
In conformitate cu criteriile sociale si de mediu ale Bancii, a fost intreprinsa o
Evaluare a Impactului Social si de Mediu a proiectului, mai multe informatii
referitoare la proiect putand fi gasite atat pe pagina web a companiei cat si pe cea a
Bancii.

Documentatia completa este disponibila la:
1. EDP Renewables, Romania, Rosetti Tower Office Building, Str. Maria Rosetti, Nr.
6, Etajul 3, Sector 2, Bucuresti, Romania; Tel. +40 72 592 98 84 ; Contact Dna Laura
Lazar; e-mail: LauraLazar@edprenovaveis.com
2. Web EDP: http://www.edprenovaveis.com/ (link: sustainability/EDPR in the community/Romania sustainability)
3. Comunitatea locala


Consiliul Local Pestera:
Str. Izvorului, Nr. 32, Pestera, 907240
Tel: 0241-856872, 856873
Fax: 0241-856800
E-mail: primariapestera@yahoo.com
Primar : Valentin Vrabie



Consiliul Local Cernavoda:
Str.Ovidiu, Nr.11, Cernavoda, 905200
Tel./Fax: 0241-238.030; 0241-238.433 / 0241-239.578
E-mail: primaria@cernavoda.ro
Primar: Mariana Mircea



Consiliul Local Saligny:
Str.Scolii, Nr.15, Saligny, 907203
Tel./Fax: 0241-853.093
E-mail: primariasaligny@yahoo.com
Primar: Gabriel Tatulescu



Consiliul Local Mircea Voda:
Str.Primariei, Mircea Voda, 907200
Tel./Fax: 0241-853.188 / 0241-853.099
E-mail: primar@primaria-mirceavoda.ro
Primar: Dumitru Dedu
4. Biroul Regional BERD Romania, Centrul Metropolis; Blvd Iancu de
Hunedoara nr.56-60; Etaj 3, Aripa de Vest; Sector 1; Bucuresti; Romania; Tel:
+40 21 202 7100: Contact Mihnea Craciun ; email: craciunm@ebrd.com

5. EBRD Business Information Centre, Londra; One Exchange Square;
London, EC2A 2JN; United Kingdom; Tel: +44 207 338 6000

Documentele privind impactul social si asupra mediului , precum si un
rezumat al concluziilor acestora au fost facute publice de catre sponsorul
proiectului pe pagina web (http://www.edprenovaveis.com)

De asemenea, este disponibila pentru consultare si Evaluarea Impactului
asupra Mediului pentru acest proiect.

Cooperare tehnica
Nu este cazul.

Contact pentru Companie
Celma Joao Batista Pires
EDP Renewables, Serrano Galvache, 56
Centro Empresarial Parque Norte
Edificio Encina, 1st
CP 28033 Madrid
Spain

Oportunitati de afaceri
Pentru oportunitati de afaceri, contactati Clientul

Informatii Generale
Solicitari de informatii referitoare la proiecte BERD, dar nu privind procesele de
achizitie:
Tel: +44 20 7338 7168;
Fax: +44 20 7338 7380
Email: projectenquiries@ebrd.com

Politica de Informare a Publicului (PIP):
Politica de Informare a Publicului stabileste modul in care BERD comunica informatii
si se consulta cu partile interesate pentru a asigura o mai buna cunoastere si intelegere
a strategiilor, politicilor si operatiunilor sale.
Textul PIP

Mecanism de Recurs Independent (PCM)
BERD a creat Mecanismul de Reclamatii privind proiectele Bancii pentru a da
posibilitatea grupurilor locale, care ar putea fi afectate in mod direct si advers de un
proiect al Bancii, sa faca reclamatii sau plangeri la Banca. Regulile de functionare ale
acestuia sunt disponibile la: http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/pcm.pdf.
Versiunea
in
limba
rusa,
poate
fi
accesata
la:
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/PCMRulesRussian.pdf

Orice reclamatie sub acest mecanism trebuie inregistrata nu mai tarziu de 12 luni de la
utilizarea fondurilor financiare ale Bancii. In cazul in care aveti comentarii sau
intrebari in legatura cu perioada in care trebuie inregistrate reclamatiile, puteti
contacta (la adresa de email pcm@ebrd.com ) un reprezentant al Bancii, insarcinat cu
acest mecanism, sau biroul BERD din tarile in care Banca deruleaza operatiuni.

