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Descrierea proiectului
EBRD analizează posibilitatea acordării unui credit pentru construcţia unui parc eolian cu o
capacitate de 84 MW în judeţul Tulcea, sud-estul României. Cele 42 de turbine vor fi
amplasate pe raza comunelor Dorobanţu, Topolog şi Casimcea din judeţul Tulcea, în sudestul României.
Proiectul va susţine România în extinderea capacităţii sale de producţie de energie din surse
regenerabile pentru a îndeplini obiectivele UE privind energia verde.

Impactul asupra tranziţiei
Implementarea Proiectului va da încredere potenţialilor investitori în generarea de energie
eoliană şi va creşte volumul de energie electrică "verde" şi certificate tranzacţionate prin
OPCOM, ceea ce ar trebui să influenţeze pozitiv lichiditatea şi semnalele de preţ. Se aşteaptă
ca efectul demonstrativ să contribuie la dezvoltarea unei mase critice de producţie a energiei
regenerabile în România, care va ajuta la creşterea ponderii energiei regenerabile la 38% din
totalul producţiei de energie electrică (estimată la 18% dacă se exclude energia produsă de
marile hidrocentrale) până în 2020 de la 5% în 2012.
De asemenea, Proiectul va consolida piaţa finanţării de proiecte din ţară, care se bazează în
mod tradiţional, într-o mare măsură, pe structuri de finanţare a companiilor pentru
dezvoltarea de capacităţi energetice.

Beneficiarul
S.C. Land Power Srl (“Împrumutatul”) este o societate comercială cu răspundere limitată
înregistrată în România. Împrumutatul este deţinut în proporţie de 100% de către LUKERG
Renew GmbH, societate comercială austriacă din domeniul dezvoltării energiilor
regenerabile. LUKERG Renew SpA este o societate mixtă deţinută în proporţie de 50% de
compania energetică rusă OOO LUKOIL-Ecoenergo (100% controlată de LUKOIL) şi 50%
de compania energetică italiană ERG Renew SpA.

Finanţarea BERD

Parcul eolian va fi finanţat printr-o structură de credit A/B de până la 96,6 milioane Euro.

Costul proiectului
137,9 milioane Euro.

Impactul asupra mediului
Proiectul este încadrat în Categoria A, necesitând comunicarea unei Evaluări a Impactului de
Mediu şi Social (ESIA) înainte de a fi analizat de către Consiliul Director and EBRD , în
conformitate cu Politica de Mediu şi Socială a Băncii.
Banca efectuează în momentul de faţă Analiza Diagnostic de Mediu şi Socială (ESDD) a
Evaluării Impactului de Mediu al Proiectului (EIA) existent şi a documentelor justificative în
conformitate cu cerinţele BERD, inclusiv EIA al EU şi Directivele privind habitatele. De
asemenea, ESDD implică şi analiza altor studii aflate în curs de elaborare de către Finanţator
şi consultanţii săi.
Constatările iniţiale ale ESDD indică faptul că majoritatea tipurilor de impact au fost tratate
corespunzător şi că au fost propuse măsuri de atenuare adecvate. Totuşi, având în vedere
amplasarea proiectului propus într-o zonă sensibilă, sunt analizate cu mare atenţie studiile
legate de biodiversitate.
Această secţiune din PSD va fi actualizată în urma finalizării ESDD şi a comunicării ESIA,
iar în fişa PSD actualizată se va introduce o legătură la ESIA.

Cooperare tehnică
Nu se aplică.

Persoana de contact a companiei
Catalina Dragoi
Manager de Proiect
LAND POWER SRL
251-253 Bd. Mamaia
Constanţa 900559
România
E-mail: catalina.dragoi@landpower.ro
Tel: +40 341 432 770
Fax: +40 341 432 771

Oportunităţi de afaceri
Pentru oportunităţi de afaceri sau achiziţii, contactaţi compania beneficiară.

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.

