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Descrierea proiectului 
 
Un împrumut de până la EUR 20,3 milioane (sau echivalentul în RON) municipiului Timișoara 
pentru a sprijini programul de infrastructură de transport prioritar al orașului, co-finanțat de către 
UE prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Împrumutul va finanța (i) înnoirea flotei de 
tramvaie a orașului, (ii) reabilitarea liniei de tramvai, (iii) actualizarea planului de mobilitate urbană 
sustenabilă, (iv) îmbunătățirea serviciilor de transport public în Timișoara, și (v) pregătirea unui 
Plan de Acțiune Orașe Verzi. 

 

Obiectivele proiectului 
 
Investiţiile propuse vizează îmbunătățirea mobilității electrice în oraș și în zona metropolitană, 
precum și reducerea poluării cauzate de congestionarea traficului, cu accent pe modernizarea 
rețelei de transport public a orașului. 
 
În obiectivul său de a accelera tranziția către un viitor mai verde în sectorul urban, Municipiul 
adoptă strategia de a se alătura programului BERD Orașe Verzi. Acest proiect va fi proiectul pilot 
din cadrul acestui program, și BERD va sprijini orașul în dezvoltarea unui Plan de Acțiune Orașe 
Verzi (GCAP – Green Cities Action Plan). 

 

Impactul de tranziție 
 
ETI 70 
 
Proiectul face parte din cadrul de finanțare Oraşe Verzi II („GrCF2”). Obiectivul principal al acestui 
program GrCF2 este de a realiza îmbunătățiri semnificative în calitatea mediului și de a promova 
calitatea tranziției către o economie verde în oraşele selectate. Deasemenea, programul GrCF2 îşi 
propune să consolideze capacitatea necesara și să faciliteze o mai buna coordonare între diferitele 
părţi interesate pe plan local cu scopul de a îmbunătăți procedurile de guvernanță, eficiența 
operațională și sustenabilitatea financiara a proiectelor și inițiativelor vizate.  

Proiectul va contribui în primul rând la promovarea calităţii tranziţiei ecologice prin sprijinirea 
dezvoltării transportului electric, ceea ce va duce la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 
cel puțin 20%. În plus, proiectul va ajuta municipiul Timișoara să dezvolte un Plan de Acţiune pentru 
Oraşe Verzi, care va evalua performanţa de mediu a municipiului, va identifica provocările prioritare 
în acest domeniu și va defini măsurile, investițiile și politicile publice necesare pentru a aborda 
aceste provocări. 



Proiectul va susține deasemenea, obiectivul rezilient prin îmbunătățirea rețelei de transport public a 
orașului și prin sprijinirea dezvoltarii unui plan strategic de mobilitate urbană sustenabilă și 
restructurarea rețelei de transport. 

Informații despre client 
 
Municipiul Timișoara 

 

Rezumat al finanțării BERD  
Până la 20,3 milioane euro 

 

Costul total al proiectului 
87,2 milioane euro 

 

Rezumatul impactului de mediu și social  
Proiectul propus a fost clasificat B în conformitate cu politica de mediu și socială a BERD din 2019 
(E&S), deoarece se preconizeaza că impactul potenţial să fie local, ușor de identificat și abordat prin 
măsuri de atenuare. 

Diligența de mediu și socială pentru proiect, care este în desfăşurare, include un audit de mediu și 
social redactat de către un consultant independent pentru a evalua capacitatea de management a 
Clientului și sistemele de gestionare a problemelor de mediu, sănătate, siguranţă și muncă în cadrul 
operațiunilor sale, precum și o analiză a efectelor şi beneficiilor potențiale (viitoare) ale impactului 
social și de mediu. De asemenea, auditul va evalua capacitatea clientului de a realiza Proiectul în 
conformitate cu cerințele de performanță ale Băncii. 

Pentru proiect se va pregăti un Plan de Acțiune Social şi de Mediu (ESAP), şi va fi elaborat un plan 
de implicare a părţilor interesate, care va include un mecanism de depunere a plângerilor iar 
informațiile privind performanța socială și de mediu și un rezumat al planului de acțiune convenit vor 

fi comunicate părților interesate. 

Cooperare tehnică (CT) 
 
Asistenţă tehnică înainte de semnarea împrumutului: evaluare tehnică, economică şi de 
mediu în valoare de 75 de mii de euro 
Asistenţă tehnică după semnarea împrumutului: 350 de mii de euro pentru pregătirea Planului 
de Acțiune Orașe Verzi (GCAP) 
Altă asistență non-tehnică: Niciuna. 
 

Adiționalitate 
 

    Banca are o valoare adaugată la acest proiect datorită:  
 

 Structurii de finanţare; 

 Capacității tehnice, inovației și sprijinului pentru consolidarea capacității administrative a 
clientului; 

 Stabilirii de standarde: sprijinirea proiectelor și clienților în atingerea standardelor ridicate. 
 

 



 
Informații de contact 
 
Primăria Timişoara 
primariatm@primariatm.ro 
 
0256.408.300 
http://www.primariatm.ro 
B-dul C.D. Loga, nr 1, cod 300030 Timişoara, Jud Timişoara 
 

Despre tranziţie 

Mai multe informaţii referitoare la abordarea BERD de masurare a impactului de tranziţie gasiţi 
aici. 

Oportunităţi de afaceri 

Pentru oportunităţi de afaceri sau achiziţii, contactaţi clientul. 

Pentru oportunităţi de afaceri cu BERD (care nu au legătură cu achiziţiile) contactaţi : 

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

Pentru proiecte de tip public-privat, vizitaţi EBRD Procurement: 
 
Tel: +44 20 7338 6794 
Email: procurement@ebrd.com 

Informaţii generale 

Solicitări de informaţii referitoare la proiectele BERD - EBRD Enquiries form. 

Politica de Mediu şi Socială (ESP) 

ESP și Cerințele asociate de performanță (PR) stabilesc modalitățile prin care BERD își pune în 
aplicare angajamentul de a promova „o dezvoltare durabilă și ecologică”. ESP și PR includ prevederi 
specifice pentru respectarea de către clienți a prevederilor legislației naționale aplicabile privind 
informarea publică și consultarea, precum și stabilirea unui mecanism de reclamații pentru a primi 
și a facilita soluționarea nemulțumirilor părților interesate, în special cu privire la mediu și 
performanța socială a clientului și a proiectului. Proporțional cu natura și amploarea riscurilor și 
impactului social și de mediu ale unui proiect, BERD solicită clienților săi să publice informații 
suplimentare, după caz, despre riscurile și impactul asociat proiectelor sau să organizeze consultări 
relevante cu părțile interesate și să răspundă la feedback-ul acestora. 

Mai multe informații despre practicile BERD în acest sens sunt prezentate în ESP. 

 

https://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/transition-impact.html
mailto:projectenquiries@ebrd.com
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
mailto:procurement@ebrd.com
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html


Integritate si Conformitate 

Departamentul BERD de Conformitate (OCCO) promovează buna guvernare și asigură aplicarea 
celor mai înalte standarde de integritate tuturor activităților Băncii, în acord cu bunele practici 
internaționale. Evaluarea due diligence pe integritate este efectuată pentru toți clienții Băncii, pentru 
a se asigura că proiectele nu prezintă  riscuri inacceptabile de integritate sau de reputație pentru 
Bancă. Banca consideră că identificarea și soluționarea problemelor în etapele de aprobare a 
evaluării proiectului este cel mai eficient mijloc de a asigura integritatea tranzacțiilor.  OCCO joacă 
un rol cheie în aceste eforturi de protecție și, de asemenea, ajută la monitorizarea riscurilor de 
integritate în proiectele post-investiții. 

OCCO este, de asemenea, responsabil pentru investigarea acuzațiilor de fraudă, corupție și 
conduită necorespunzătoare în cadrul proiectelor finanțate de BERD. Oricine, atât în cadrul Băncii, 
cât și în afara acesteia, care suspectează fraudă sau corupție, trebuie să transmită un raport scris 
Directorului de Conformitate prin e-mail la adresa compliance@ebrd.com. Toate problemele 
raportate vor fi rezolvate de către OCCO pentru follow-up. Toate raportările, inclusiv cele anonime, 
vor fi examinate. Raportările pot fi făcute în orice limbă a Băncii sau a țărilor de operare ale acesteia. 
Informațiile trebuie furnizate cu bună credință. 

Politica de Acces la Informaţii (AIP) 

AIP stabilește modul în care BERD dezvăluie informații și se consultă cu părțile interesate pentru a 

promova o mai bună conștientizare și înțelegere a strategiilor, politicilor și operațiunilor sale după 

intrarea în vigoare la 1 ianuarie 2020. Vă rugăm să accesați pagina privind Access to Information 

Policy pentru a afla ce informații sunt disponibile pe site-ul BERD. 

Pot fi transmise solicitari specifice utilizând EBRD Enquiries form. 

Mecanismul Independent de Contestații pentru Proiecte (IPAM) 

Dacă eforturile de a aborda preocuparile legate de mediu, aspectele sociale sau sesizările publice 

cu Clientul sau Banca nu au succes (de exemplu, prin mecanismul de soluționare a reclamațiilor din 

cadrul proiectului Clientului sau prin colaborarea directă cu conducerea Băncii), persoanele fizice și 

organizațiile pot incerca să soluționeze problemele prin intermediul Mecanismului Independent de 

Contestații pentru Proiecte (IPAM). 

IPAM analizează în mod independent problemele legate de proiect despre care se crede că au 

cauzat (sau ar putea cauza) prejudicii. Scopul mecanismului este: să susțină dialogul între părțile 

interesate ale proiectului pentru a rezolva problemele de mediu, sociale și de publicare; să 

stabilească dacă Banca a respectat Politica de Mediu și Socială sau prevederile specifice proiectului 

din Politica de Acces la Informații; și, dacă este cazul, pentru a aborda orice neconformitate existentă 

cu aceste politici, prevenind admiterea pe viitor a neconformităților de către Bancă. 

Vă rugăm să vizitați pagina noastră web privind Mecanismul Independent de Contestații pentru 

Proiecte pentru a afla detalii despre IPAM şi mandatul său; cum să depuneti o cerere spre analiză 

sau să contactaţi IPAM via email ipam@ebrd.com pentru a fi îndrumaţi şi a obţine mai multe 

informaţii despre IPAM şi cum să depuneţi o cerere.  

 

mailto:compliance@ebrd.com
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/access-to-information-policy.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/access-to-information-policy.html
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/access-to-information-policy.html
https://www.ebrd.com/project-finance/independent-project-accountability-mechanism.html
https://www.ebrd.com/project-finance/independent-project-accountability-mechanism.html
https://www.ebrd.com/eform/IPAM/Request_form
mailto:ipam@ebrd.com

