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GrCF2 W1-SACET Bălți Etapa 2 

Țara: MOLDOVA 

Numărul proiectului: 52019 

Sectorul de afaceri: Infra Eurasia 

Tipul notificării: STATUT 

Categoria de mediu: B 

Data țintă a aprobării: 07 decembrie 2021 

Statut: 

PSD publicat: 

Semnat 

Descrierea Proiectului 

Proiectul propus ("Proiectul") este o investiție în continuare în sistemul de termoficare ("SACET") din 
orașul Bălți care face parte din Cadrul Orașelor Verzi al BERD.   

Noua investiție este o continuare a îmbunătățirilor realizate în cadrul primului proiect, finalizat cu 
succes în 2019 (OpID 46112) și abordează provocarea prioritară de mediu privind atenuarea 
riscurilor climaterice pe care autoritățile de la Bălți le-au identificată în planul de acțiuni Orașele Verzi 
("GCAP"), aprobat de Consiliul Local la 23 noiembrie 2021. 

Obiectivele Proiectului 

Proiectul își propune să abordeze problemele de infrastructură moștenite și să promoveze 
decarbonizarea sistemului. Obiectivul său este sporirea eficienței operaționale și energetice a 
SACET printr-un control îmbunătățit al sistemului, introducerea facturării bazate pe consumul la nivel 
de apartament pentru consumatorii SACET, care este unul dintre obiectivele politice majore a Băncii 
cu privire la SACET și de a optimiza în continuare utilizarea CET-ului cu o eficiență sporită. 

Proiectul va consolida guvernanța companiei și va promova, de asemenea, practicile privind 
egalitatea de șanse, precum și implicarea femeilor în politica de mediu la nivel municipal. 
Aceasta va ajuta compania să abordeze nivelul scăzut de satisfacție a consumatorilor și să 
sporească comportamentul eficient din punct de vedere energetic în rândul consumatorilor, 
sensibilizând în același timp cetățenii cu privire la problemele legate de gen și schimbările 
climatice. 
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Impactul asupra tranziției 

ETI 70 

Proiectul va contribui în primul rând la promovarea calității tranziției verzi  prin instalarea punctelor  
individuale de încălzire și a rețelelor orizontale; acest lucru va permite introducerea facturării bazate 
pe consumul la nivel de apartament și reluarea alimentării cu apă caldă menajeră la prețuri 
accesibile pentru majoritatea populației. 

Se preconizează generarea unor economii de energie de 18% și reducerea emisiilor nete de CO2 cu 
peste 23.000 de tone pe an (30% față de nivelul de referință), ca urmare a evitării consumului de 
gaze și energiei electrice de la cazanele individuale și a optimizării funcționării sistemului SACET. 

De asemenea, proiectul va contribui la calitatea competitivă prin introducerea instrumentelor 
digitale, cum ar fi SCADA și a unui Model Hidraulic, care vizează operarea eficientă a sistemului 
SACET, extinderea modernizării companiei și îmbunătățirea calității serviciilor SACET. 
Instrumentele digitale vor permite conducerii companiei să aibă acces ușor la date complete și 
coerente pentru a fi utilizate pentru decizii specifice privind întreținerea, îmbunătățirile și investițiile.  

În plus, soluționarea problemei datoriei istorice pentru gaz va permite companiei să funcționeze la 
întregul său potențial și va contribui la stabilitatea sa financiară continuă. 

Informații despre client 

ÎMPRUMUT SUVERAN  
Debitor: Republica Moldova, reprezentată de Ministerul Finanțelor ("MF"). Resursele din împrumut 
vor fi re-recreditate către Entitatea Proiectului. 

Entitatea Proiectului: CET - Nord SA ("Compania"). Compania a fost înființată în 1997 și este 
deținută în proporție de 100% de Guvernul Republicii Moldova prin intermediul Agenției Proprietății 
Publice. 

Rezumatul finanțării oferite de BERD 

14.000.000, 00 EUR 
Instrumentul BERD constă într-un împrumut suveran de până la 14,0 milioane de euro, în două 
tranșe angajate la semnarea împrumutului: 

• Tranșa 1 până la 8,5 milioane euro va finanța măsurile legate de cerere, va introduce 
digitalizarea și stocarea termică pentru a moderniza și îmbunătăți în continuare infrastructura de 
termoficare ("SACET") din Bălți, va spori eficiența energetică, va reduce consumul de gaz și 
agent termic și va îmbunătăți calitatea serviciilor SACET în oraș.  

• Tranșa 2 până la 5,5 milioane de euro, va soluțioina datoria istorică a companiei în domeniul 
gazelor naturale, ceea ce îi va permite să opereze la întregul său potențial, să decidă cu privire 
la modu în care poate utiliza numerarul și să-și consolideze stabilitatea financiară. 

Costul total al Proiectului 

17.000.000, 00 EUR 
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Costul total al proiectului este 17,0 milioane euro. Tranșa 1 a împrumutului BERD va fi suplimentată 
de un împrumut de 1,0 milioane de euro din Fondul Verde pentru Climă ("GCF") și de un grant 
investițional de 2,0 milioane de euro, sursa cea mai probabilă fiind Parteneriatul pentru Eficiență 
Energetică și Mediu din Europa de Est ("E5P"). 

Sinteza socială și de mediu 

Categoria B (ESP 2019). Proiectul include finanțarea măsurilor privind cererea, inclusiv instalarea 
punctelor termice individuale; construcția rețelelor orizontale în clădiri și stocarea energiei termice și 
va avea ca rezultat beneficii pentru mediu și sociale asociate cu îmbunătățirea generală a calității 
serviciilor de termoficare și apă caldă, îmbunătățirea eficienței energetice, reducerea consumului de 
combustibil și a pierderilor de căldură și apă, și reducerea emisiilor în aer. Ca urmare, reducerea 
netă a emisiilor de gaze cu efect de seră ("GES") va fi de aproximativ 23.000 tone/an echivalent 
CO2. 

A fost întreprinsă o analiza independentă de mediu și socială ("ESDD") a proiectului. Acesta a inclus 
o analiză de mediu și socială a investiției propuse, o revizuire a politicilor și procedurilor de mediu, 
sociale, de sănătate și siguranță. De asemenea, a evaluat capacitatea companiei de a gestiona 
riscurile asociate proiectului propus în conformitate cu cerințele de performanță ale BERD ("PR"). 
Compania este un client actual al băncii cu performanțe satisfăcătoare. În plus, ESDD a confirmat că 
compania are capacitatea instituțională de a implementa proiectul în conformitate cu PR-urile băncii 
și este conformă cu legislația națională, precum și că are toate autorizațiile de mediu valabile la nivel 
local. Cu toate acestea, compania încă nu are un sistem bine pus la punct de management de 
mediu și trebuie să consolideze capacitatea de gestionare a riscurilor de mediu și sociale pentru a 
implementa PR-ul băncii și pentru a aborda riscurile legate de sănătatea și securitatea la locul de 
muncă ("OHS")  în legăturăc cu situația pandemică cauzată de COVID 19. 

Implementarea proiectului este limitată la zona urbană în limitele dezvoltării urbane actuale și nu va  
afecta receptori ecologici sensibili sau zonele protejate. Orice impact negativ potențial al proiectului 
va fi specific amplasamentului și va fi abordat prin măsuri adecvate de atenuare. Se confirmă faptul 
că proiectul nu va avea un impact social negativ semnificativ asupra comunităților locale sau a altor 
părți afectate de proiect și nici nu va necesita achiziționarea de terenuri și nu va duce la strămutare 
involuntară sau strămutare economică. 

Un Plan de acțiune pentru mediu și Social ("ESAP") a fost elaborat și convenit cu compania pentru a 
aborda domeniile de îmbunătățire identificate în perioada ESDD și pentru a realiza măsurile de 
atenuare necesare, inclusiv dezvoltarea și implementarea sistemelor de management de mediu și de 
management al sănătății și securității ocupaționale. Performanța de mediu și socială a proiectului și 
implementarea ESAP vor fi monitorizate prin rapoarte anuale E&S și vizite la fața locului atunci când 
se consideră necesar. 

Cooperarea Tehnică 

Pre-semnare: 

• Studiu de Fezabilitate va fi efectuată o analiză tehnică, financiară, de mediu și socială. Costul 
sarcinii este 200.000 euro, finanțat de Fondul țărilor în tranziție timpurie ("ETCF"). 

 Post-semnare:  

• Suport Pentru Implementarea Proiectului câtre companie pentru: (i) pregătirea documentelor 
de licitație; (ii) pregătirea proiectării; (iii) asistență la licitație; (iv) supravegherea lucrărilor și 
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asistență la administrarea contractelor de furnizare; (v) sprijin pentru disbursări și raportare 
către bancă. Costul estimat al acestei sarcini este de până la 810.000 EUR, așteptat să fie 
finanțat de un donator internațional sau fondul special al acționarilor BERD ("SSF"). 

• Promovarea egalității de șanse, a practicilor de consum eficient din punct de vedere 

energetic și a participării femeilor la politica de mediu. Costul estimat al misiunii este de 
până la 120.000 euro, care urmează să fie finanțat de GCF. 

Adiționalitate 

Sursele adiționale pentru proiect sunt: 

- Structura de finanțare; 

- Reducerea riscurilor; 

- Stabilirea standardelor: asistență oferită proiectelor și clienții care ating standarde 

mai înalte;  

- Cunoștințe, inovare și consolidarea capacităților. 

  

Informații de contact ale Companiei 

Marian Brinza office@cet-
nord.md +(373-231) 53-359 
https://cet-nord.md/ro/ 
Marian Brinza office@cet-nord.md +(373-231) 53-359 https://cet-nord.md/ro/ 
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Înțelegând tranziția 
Informațiile suplimentare privind abordarea BERD la măsurarea impactului asupra tranziției sunt 
disponibile aici. 

Oportunități de afaceri 
Pentru oportunități de afaceri sau achiziții, contactați compania client. 

Pentru oportunități de afaceri cu BERD (care nu au legătură cu achizițiile) contactați: 

Tel: +44 20 7338 7168 
Email: projectenquiries@ebrd.com 

Pentru proiectele din sectorul guvernamental, vizitați EBRD Procurement: 
 
Tel: +44 20 7338 6794 
Email: procurement@ebrd.com 

Informații generale 
Întrebările pot fi puse folosind Formularul pentru întrebări al BERD. 

Politica socială și de mediu (PSM) 
PSM și cerințele de performanță asociate (CP) stabilesc modalitățile prin care BERD implementează 
angajamentul de a promova "o dezvoltare durabilă și de mediu".  PSM și CP includ prevederi specifice 
pentru ca clienții să respecte cerințele aplicabile ale legislației naționale privind informarea și 
consultarea publică, precum și să instituie un mecanism de contestații pentru a primi și a facilita 
soluționarea preocupărilor și nemulțumirilor părților interesate, în special cu privire la performanța 
socială și de mediu a clientului și a proiectului.  Proporțional cu esența și amploarea  riscurilor și 
impacturilor de mediu, și sociale ale unui proiect, BERD solicită suplimentar clienților săi să facă 
publică  informația, după caz, cu privire la riscurile și efectele care decurg din proiecte sau să realizeze 
consultări cu părțile interesate și să ia în considerare și să răspundă la feedback-ul lor.   

Mai multe informații despre practicile BERD în acest sens sunt prezentate în PSM 

Integritate și conformitate   
Biroul Șefului de Conformitate a BERD  (OCCO) promovează buna guvernare și asigură aplicarea celor 
mai înalte standarde de integritate pentru toate activitățile băncii, în conformitate cu cele mai bune 
practici internaționale.  Evaluarea integrității este efectuată în privința tuturor clienților băncii pentru 
a se asigura că proiectele nu prezintă riscuri inacceptabile de integritate sau reputaționale pentru 
bancă Banca consideră că identificarea și soluționarea problemelor la etapele de aprobare a evaluării 
proiectului este cel mai eficient mijloc de asigurare a integrității tranzacțiilor bancare.  OCCO joacă un 
rol-cheie în aceste eforturi de protejare și, de asemenea, ajută la monitorizarea riscurilor de integritate 
după ce au fost realizate investițiile. 
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OCCO este, de asemenea, responsabil pentru investigarea acuzațiilor de fraudă, corupție și conduită 
incorectă în proiectele finanțate de BERD.  Oricine, atât în cadrul sau în afara Băncii, care are 
suspiciuni de  fraudă sau corupție ar trebui să prezinte un raport scris Șefului de Conformitate la  e-
mailul  compliance@ebrd.com.  Toate problemele raportate vor fi prezentate   OCCO pentru analiză. 
Toate rapoartele, inclusiv cele anonime, vor fi examinate. Rapoartele pot fi făcute în orice limbă a 
băncii sau a țărilor în care activează  Banca. Informațiile vor fi  furnizate cu bună-credință. 

Politica de Informare Publica (PIP) 
PIP stabilește modul în care BERD face publice informațiile și se consultă cu părțile interesate pentru 
a promova o mai bună conștientizare și înțelegere a strategiilor, politicilor și operațiunilor sale după 
intrarea sa în vigoare la 1 ianuarie 2020   Vă rugăm să vizitați pagina Politica de Informare Publica 
(PIP) pentru a afla ce informații sunt disponibile pe site-ul BERD.   

Întrebările pot fi puse folosind formularul pentru întrebări al BERD 

Mecanismul independent de responsabilitate a proiectului (IPAM)   
În cazul în care eforturile de a aborda problemele de mediu, sociale sau de dezvăluire publică cu 
clientul sau banca nu reușesc (de exemplu, prin Mecanismul de Contestații pentru Proiecte sau prin 
implicarea directă cu conducerea Băncii), persoanele și organizațiile pot încerca să abordeze 
preocupările prin intermediul mecanismului Independent de responsabilitate a proiectului (IPAM) al 
BERD.   

IPAM analizează în mod independent problemele de proiect despre care se crede că au cauzat (sau ar 
putea cauza) prejudicii.  Scopul Mecanismului este: să susțină dialogul între părțile interesate din 
Proiect pentru a soluționa problemele ce țin de mediu, sociale și de informare publică; să determine 
dacă Banca s-a conformat cu Politicile Sociale și de Mediu sau prevederile  ce țin de Politica de 
Informare Publica; și, dacă este cazul, de a interveni în cazul non-conformării cu aceste politici, în timp 
ce este prevenită  nerespectarea acestora de către Bancă. 

Vă rugăm să vizitați  pagina web a Mecanismului Independent de Responsabilitate  a Proiectului  
pentru a afla mai multă informație despre IPAM și mandatul său; cum să  expediați o solicitare  pentru 
examinare; sau contactați IPAM prin e-mail  ipam@ebrd.com  pentru a obține îndrumare și mai multe 
informații despre IPAM și modalitatea de expediere a solicitării. 

 

 


