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Preambul
Fondul Roman pentru Eficienta Energiei, denumit in continuare FREE, este înfiinţat prin Ordonanţa
de Urgenta nr. 124 din 8 octombrie 2001 si aprobata de Parlamentul României prin Legea 287 din
15 mai 2002, drept un organism de interes public, cu personalitate juridica, independent si autonom
din punct de vedere financiar, cu sediul in Bucureşti.
Fondul are ca principal obiect de activitate gestionarea resurselor financiare primite de România de
la Fondul Global de Mediu prin Banca Internaţionala pentru Reconstrucţie si Dezvoltare (BIRD).
FREE îşi va duce la îndeplinire obligaţiile si activităţile in baza unor documente si acorduri
internaţionale si naţionale: Acordul de Grant încheiat intre BIRD si România, reprezentata de
Ministerul Finanţelor Publice, Acordul de Proiect încheiat intre BIRD si FREE si Acordul Subsidiar
de Grant încheiat intre Ministerul Finanţelor Publice si FREE. Fondul va finanţa proiecte de
investiţii pentru creşterea utilizării eficiente a energiei in România, conform priorităţilor stabilite
prin programele anuale de eficienta energetica, aprobate de Guvern.
Acest Manual de Operare (MO) descrie principiile si regulile de implementare ce guvernează
asupra Fondului Roman pentru Eficienta Energiei (FREE). In acest sens ghidează toţi factorii cheie
implicaţi in managementul, implementarea si monitorizarea proiectului. Manualul are scopul de a
face înţelese principiile si practicile proiectului tuturor celor interesaţi, si ţinteşte totodată către
crearea unei baze de parteneriat. Conţinutul MO trebuie văzut in context cu Regulamentul de
Organizare si Funcţionare al FREE, care stabileşte regulile pentru organele de conducere ale FREE
si ale personalului afiliat.
Conţinutul acestui document – incluzând si Anexele - nu poate fi modificat sau îndreptat fără aprobarea explicita a
Băncii Mondiale, data pe baza recomandărilor Consiliului de Administraţie.
Informaţii substanţiale despre evoluţia si particularităţile proiectului GEF se găsesc in Documentul de Evaluare a
Proiectului (PAD), care se va găsi pe website-ul GEF (http://www.gef.org/).

1.

OBIECTIVELE ŞI PRINCIPIILE FREE

Fondul Român pentru Eficienţa Energiei (FREE) va finanţa in condiţii comerciale companiile din
sectorul industrial si alţi consumatori de energie pentru a le facilita adoptarea si folosirea
tehnologiilor de utilizare eficienta a energiei. Aceasta ar îndrepta economia către o scădere a
intensităţii energiei si a emisiilor de gaze poluante sau cu efect de sera.
Principalele caracteristici ale FREE, ca instituţie financiară, sunt:
• Personalitate juridica independenta si autonoma;
• Instituţie financiara bazata pe cerere;
• Reîntregirea fondurilor;
• Parteneriat public-privat;
• Portofoliu de investiţii prudent;
• Transparenta si promovarea oportunităţilor în mod egal fata de clienţii eligibili;
• Susţinerea investiţiilor făcute.
Scopul FREE este de a avea un efect demonstrativ, prin implementarea cu succes a acestui program
GEF/BIRD de eficienta energetica, si de a creste interesul sectorului bancar cu privire la susţinerea
investiţiilor in domeniul eficientei energetice in România.
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ANGAJAMENTE INSTITUŢIONALE

FREE a fost înfiinţat ca un parteneriat public privat si independent al guvernului. Baza structurii
organizaţionale este reflectata in graficul de mai jos. Funcţionarea si relaţiile de munca ce s-au creat
sunt descrise in acest capitol.
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2.1.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Organul de conducere al Fondului este Consiliul de Administraţie (“CA”), alcătuit din 7 membri, reprezentanţi ai
sectorului public si privat, după cum urmează:
•
•
•

un reprezentant al MEC, desemnat de ministru;
un reprezentant al MAPAM, desemnat de ministru;
5 reprezentanţi ai sectorului privat, dintre care minimum 2 sunt experţi financiari cu o buna
reputaţie si pregătire profesionala.

Membrii Consiliului de Administraţie trebuie sa îndeplinească următoarele condiţii:
a) nu pot fi soţi, rude sau afini pana la gradul al doilea intre ei;
b) nu trebuie sa aibă cazier juridic.
Reprezentanţii Ministerului Economiei si Comerţului si ai MAPAM vor fi numiţi prin ordin de către
conducătorul instituţiei respective. Reprezentantul desemnat al Ministerului Economiei si
Comerţului este preşedintele Consiliului de Administraţie, funcţie pe care o va îndeplini pentru o
perioada de un an. Reprezentanţii sectorului privat, inclusiv experţii financiari, sunt numiţi de
preşedintele Consiliului de Administraţie pe baza propunerilor asociaţiilor patronale si profesionale.
Consiliul este împuternicit prin OUG 124/2001 sa dezvolte politica si strategia FREE in
concordanta cu politicile naţionale pentru eficienta energiei si schimbările climatice. Structura
FREE reflecta parteneriatul public privat caracteristic pentru acest Fond.
Durata mandatului membrilor Consiliului de Administraţie este de 4 ani, care poate fi prelungita o
singura data pentru o perioada de 4 ani si cu respectarea procedurii prevazute pentru numirea lor.
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La expirarea mandatului, preşedintelui membrii Consiliului de Administraţie vor alege un nou
preşedinte dintre membrii Consiliului de Administraţie pentru perioade succesive de cate un an, in
condiţiile de cvorum si de vot prevăzute.
Membrii Consiliului de Administraţie pot fi revocaţi de autoritatea care i-a numit, in următoarele
situaţii stabilite prin OUG 124/2001:
a) au săvârşit fapte penale pentru care au suferit condamnări definitive sau orice alte fapte de natura sa
afecteze autoritatea Fondului;
b) se afla intr-o situaţie de conflict de interese cu Fondul, astfel cum a fost definit in OUG 124/2001;
c) nu promovează principiile Fondului;
d) absentează nejustificat de la 3 şedinţe consecutive lunare ale Consiliului de Administraţie.

In plus, membrii CA desemnaţi de către MEC si MAPAM, pot fi revocaţi in eventualitatea pierderii
capacitaţii pentru care au fost propuşi de către autorităţile mai sus menţionate.
Consiliul de Administraţie gestionează întreaga activitate a Fondului. In acest scop exercita
următoarele atribuţii:
a) urmăreşte concordanta si complementaritatea strategiei si politicii Fondului cu strategia si politica
naţionala de creştere a eficientei energetice si urmăreşte ca politica de finanţare a proiectelor de investiţii sa
se realizeze in concordanta cu programele anuale in domeniul eficientei energetice aprobate de către Guvern;
b) aproba structura organizatorica a Fondului si stabileşte remuneraţiile angajaţilor in condiţiile prevăzute de
lege pentru salarizarea instituţiilor publice finanţate integral din venituri extrabugetare;
c) adopta reglementările interne ale Fondului, inclusiv Manualul de Operare al Fondului si Regulamentul de
organizare si funcţionare;
d) aproba criteriile de evaluare si selecţie a proiectelor de investiţii pentru creşterea eficientei energiei, in
vederea finanţării acestora;
e) selectează si numeşte Directorul Executiv al Fondului;
f) aproba politica financiara si de investiţii a Fondului;
g) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si raportul anual de activitate al Fondului, elaborate de directorul
executiv;
h) stabileşte strategia de afaceri a Fondului;
i) aproba planul de afaceri întocmit de Administratorul Fondului;
j) numeşte membrii Comitetului de Investiţii;
k) desemnează cenzori externi independenţi in vederea verificării situaţiilor financiare ale Fondului, primeşte
si aproba rapoartele acestora;
l) aproba proiectele de finanţare a investiţiilor in eficienta energetica, pe baza propunerilor Comitetului de
Investiţii;
m) adopta orice alte masuri necesare pentru realizarea scopului Fondului.

CA emite proceduri interne si reguli pentru Fond si ia decizii in privinţa proiectelor de investiţii
financiare bazate pe rapoartele Administratorului de Fond si pe decizia Comitetului de Investiţii. De
asemenea, o alta responsabilitate a CA-ului este de a asigura funcţionarea Fondului în vederea
îndeplinirii obligaţiilor financiare către finanţatori.
CA ca întreg trebuie sa aibă pregătire, cunoştinţe si experienţa variata/diversificata si următoarele
competente principale:
•
•
•
•
•
•
•

Viziune strategica si atitudinea necesara orientata către rezolvarea problemelor;
Cunoaştere financiara si contabila (cum ar fi: citirea unei balanţe, a contului de profit si pierdere, a
situaţiei fluxurilor de fonduri si a indicatorilor financiari, etc.);
Capacitaţi de conducere pe timp de criza;
Cunoştinţe in domeniul eficientei energetice si al protecţiei mediului;
Cunoştinţe si relaţii benefice pentru Fond;
Strânse legături internaţionale;
Capacitatea de a rămâne activ pe termen lung.
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CRITERIILE DE ELIGIBILITATE PENTRU MEMBRII CA

Consiliul de Administraţie ar trebui sa fie compus din persoane calificate si care sa reflecte
experienţe diferite (mediu tehnic, financiar, analiza de credit etc.). Criteriile de selecţie trebuie
făcute publice asociaţiilor patronale si profesionale, care vor înainta propunerile Preşedintelui CA.
Fiecare membru trebuie sa fie capabil sa dedice suficient timp si sa depună efort pentru îndeplinirea
sarcinilor din CA.
Membrii CA sunt îndreptăţiţi la plata unei indemnizaţii de şedinţa si in concordanta cu serviciile
furnizate in cadrul Comitetului de Investiţii. Cuantumul indemnizaţiei este fixat prin deciziile
interne ale Fondului si trebuie sa se asigure ca indemnizaţia este la nivelul raţional si decent, in
concordanta cu nivelul pieţei in instituţiile financiare asemănătoare. In orice caz, este nevoie de
aprobarea prealabila a Băncii Mondiale pentru plata ceruta.
Un candidat pentru a fi membru CA ar trebui sa aibă următoarele caracteristici personale:
•
•
•
•
•

Integritate personala dovedita in trecut si credibilitate;
Capacitate de a citi declaraţiile financiare (aceasta desigur, ii exclude pe cei care sunt invitaţi sa se
alăture Fondului in calitate de experţi in eficienta energetica sau a problemelor de mediu, dar aceasta este
obligatorie in cazul reprezentanţilor din sectorul privat);
Absenta conflictelor de interes cu Fondul;
Sa aibă experienţa si sa fie bine informat despre serviciile furnizate de către Fond si in special sa aibă
experienţa in domeniul administrării afacerilor (experienţa in alte Consilii ar fi un avantaj)
Timp care sa poate fi dedicat dezvoltării afacerilor CA;

Fiecare membru CA are dreptul sa voteze, fără a se lua in considerare procedura de selecţionare a
membrilor Consiliului. Consiliul trebuie sa adopte decizii prin supunerea lor la vot.
Membri CA vor fi trataţi in mod egal.
2.1.2. PROCESUL DE SELECŢIE PENTRU REPREZENTANŢII SECTORULUI PRIVAT
Pentru a rămâne efectiv, primul Preşedinte al Consiliului va fi răspunzător pentru selecţia
reprezentanţilor sectorului privat pe baza criteriilor de eligibilitate de mai sus in Consiliu.
Preşedintele trebuie sa garanteze ca la numirea Consiliului se asigura un amestec de membrii
competenţi, fiecare dintre ei fiind capabili sa adauge valoare acestui Consiliu, ca întreg si sa judece
independent, tocmai pentru a asigura credibilitatea maxima in comunitatea financiar bancara.
Invitaţia pentru a desemna reprezentanţii potriviţi pe baza criteriului de eligibilitate ar trebui sa se
adreseze asociaţiilor profesionale si patronale, care sunt active in domeniul eficientei energetice si
al protecţiei mediului. Invitaţia ar trebui sa fie făcuta de către însuşi Preşedintele CA către
comunităţile bancare si financiare din România.
Identificarea si selectarea celor mai potriviţi membrii reprezentanţi ai sectorului privat in Consiliu,
ar trebui făcuta întrebând asociaţiile ce abilităţi sunt necesare in Consiliu pentru a adăuga valoare in
contextul funcţionării Fondului. In consecinţă, alcătuirea Consiliului ar trebui sa fie finalizata ţinând
cont de agenda Preşedintelui referitoare la consideraţiile strategice si obiectivele FREE - sa
sporească co-finanţările, sa construiască asocieri in sectorului bancar.

Clădirea Strauss, str. Johann Strauss, nr. 2A, et. 6, sector 2, RO - 020312 Bucureşti 30
tel: 021 233 88 01; fax: 021 233 88 02; e-mail: office@free.org.ro, http://www.free.org.ro/

7

FONDUL ROMÂN PENTRU EFICIENŢA ENERGIEI

2.1.3.

MANUAL DE OPERARE

ŞEDINŢELE CONSILIULUI ŞI AGENDA

In vederea îndeplinirii funcţiilor sale, Consiliul se reuneşte in şedinţe lunare sau oricând este
necesar. Consiliul se reuneşte la convocarea Preşedintelui CA sau la convocarea a cel puţin trei
dintre membrii CA. Şedinţele Consiliului sunt conduse de către Preşedintele CA sau in absenta
acestuia de către un membru mandatat de către acesta.
Consiliul va adopta decizii cu majoritate de voturi, in prezenta a cel puţin cinci membrii ai
Consiliului, incluzându-l si pe Preşedinte sau pe membrul mandatat de acesta. In situaţia in care, cu
ocazia adoptării unei decizii, unul dintre membrii CA se afla in conflict de interese, va trebui sa se
abţină de la vot. Încălcarea acestei obligaţii va conduce la revocarea sau anularea deciziei
respective.
Directorul Executiv (DE) si Administratorul Fondului sau un reprezentant al acestuia vor participa
la şedinţele Consiliului in calitate de invitaţi, fără a avea drept de vot, exceptând cazurile in care se
discuta poziţia Directorului Executiv si activitatea sa. In funcţie de caz, Consiliul poate invita si alţi
membrii din personalul FREE sau ai Administratorului de Fond sa participe la şedinţă.
Metodele convenite si organizarea şedinţelor sunt stabilite prin acest Manual de Operare si pot fi
schimbate prin decizia Consiliului, urmând procedurile sus menţionate.
Preşedintele Consiliului stabileşte ordinea de zi (Agenda). Propunerea de ordine de zi, punctând
toate subiectele ce vor fi discutate in şedinţa, va fi pregătita de către Directorul Executiv si aprobata
de către Preşedintele Consiliului. De asemenea, Directorul Executiv ştiind ca anumite subiecte
trebuie revizuite periodic, va face propuneri pentru a fi incluse in agenda.
Directorul Executiv este conştient de faptul ca anumite responsabilităţi cad sub examinarea directa
si aprobarea finala a Consiliului, cum ar fi de exemplu: revizuirea si aprobarea bugetului anual de
către Consiliu. Orice membru al CA poate cere ca un anumit subiect sa fie inclus pe ordinea de zi a
şedinţei. Toate materialele necesare trebuie puse la dispoziţia membrilor CA din timp.
Agenda trebuie sa conţină data întâlnirii, subiectele ce vor fi abordate, si materialul ce trebuie oferit
fiecărui membru înaintea şedinţei.
Consiliul numeşte un secretar pentru fiecare şedinţa pentru pregătirea proceselor verbale, ce vor
cuprinde ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite si opiniile separate.
Toate deciziile adoptate de către Consiliu vor fi înregistrate. Procesele verbale sunt schiţate in
timpul desfăşurării şedinţei si aprobate si semnate de către Preşedintele CA. Procesul verbal va
reflecta atât atmosfera cat si modalităţile de dezbatere. Procesul verbal semnat va fi înmânat tuturor
membrilor CA pentru a-l lua la cunoştinţă.

2.2.

COMITETUL DE INVESTITII

In vederea evaluării cererilor de finanţare ale beneficiarilor Consiliul de Administraţie numeşte
dintre membrii săi un Comitet de Investiţii compus din 3 - 5 persoane, care vor fi in majoritate
experţi financiari. Comitetul de Investiţii este alcătuit din oameni cu pregătire economica si
experienţa in analiza de credite, capabili sa facă verificările finale ale propunerilor de investiţii.
Comitetul de Investiţii se va întâlni in mod regulat sau la cererea Consiliului de Administraţie
pentru revizuirea in timp util a tranzacţiilor financiare recomandate.
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Comitetul de Investiţii are ca atribuţie principala verificarea documentaţiei depuse de către
Administratorul Fondului in atenţia Consiliului de Administraţie in vederea recomandării finanţării.
In cazul in care criteriile de evaluare si selecţie sunt îndeplinite, Comitetul de Investiţii va trimite
spre aprobare propunerea de finanţare cu documentaţia aferenta Consiliului de Administraţie.
Comitetul de Investiţii poate face recomandări Administratorului Fondului in sensul completării
dosarului sau poate respinge cererea de finanţare in situaţia in care criteriile de evaluare si selecţie a
beneficiarilor nu sunt îndeplinite.
In situaţia neîndeplinirii de către Administratorul Fondului a criteriilor de evaluare şi selecţie,
Comitetul de Investiţii va comunica acestora decizia de respingere a cererii de finanţare.
Administratorul de Fond va informa beneficiarii ale căror cereri au fost respinse, de posibilitatea
formulării unei noi cereri de finanţare in condiţiile prevăzute in reglementările interne ale Fondului.
In situaţia in care criteriile de evaluare si selecţie sunt îndeplinite, Comitetul de Investiţii va
înainta spre aprobare Consiliului de Administraţie cererea de finanţare împreuna cu documentaţia
aferenta.
Daca, in cazul supunerii la vot, vreunul dintre membrii Comitetului de Investiţii se afla in conflict
de interese, va trebui sa anunţe Consiliul. Consiliul va decide in consecinţa daca respectivul conflict
de interese afectează sau nu capacitatea individului de a analiza intr-un mod echilibrat si corect sau
posibilitatea de a formula o părere impersonala.
Independenta înseamnă sa nu existe legături cu clienţii care au depus proiecte de investiţii spre a fi
finanţate sau vreo alta legătura financiara sau personala cu clientul sau compania in cauza, care ar
putea afecta sau compromite obiectivitatea. In concluzie, un membru poate fi considerat
independent, atunci când influentele sau relaţiile sale nu-i afectează capacitatea individuala de a
judeca liber. Independent, nu numai formal, aşa cum este definit mai sus, si liber de orice legături
cu companiile clienţilor si managementul lor. Membrii Consiliului vor trebui sa depună o declaraţie
pentru evidenţierea inexistentei conflictului de interese. Aceste declaraţii vor trebui înregistrate.
Comitetul de Investiţii poate aproba, in baza puterilor delegate de Consiliul de Administraţie,
finanţarea proiectelor care îndeplinesc criteriile de evaluare si selecţie in limita unui plafon stabilit
prin reglementările interne ale Fondului.

2.3.

MANAGEMENTUL ŞI MEMBRII FONDULUI

Activitatea curenta a Fondului este condusa de Directorul Executiv, numit de Consiliul de
Administraţie pe baza de concurs, cu condiţia îndeplinirii cerinţelor de pregătire si de experienţa
profesionala impuse de natura activităţii Fondului, aşa cum a fost agreat cu Banca Mondiala.
Sarcinile si atribuţiile Directorului Executiv sunt stabilite in conformitate cu prevederile OUG
124/2001 si care sunt detailate mai jos.
2.3.1.

PERSONALUL FONDULUI

FREE va lucra cu personal permanent si cu personal asociat pe termen scurt, daca va fi nevoie.
Personalul permanent al FREE va fi in număr mic, ţinând cont de faptul ca Administratorul
Fondului este cel care va completa resursele umane de care va fi nevoie pentru dezvoltarea acestui
proiect.
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Directorul Executiv al Fondului are următoarele atribuţii:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

conduce activitatea compartimentelor de specialitate ale Fondului;
întocmeşte proiectul strategiei de afaceri a Fondului, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si le supune
spre aprobare Consiliului de Administraţie;
pregăteşte documentaţia necesara in vederea eliberării fondurilor, conform prevederilor Acordului de grant
dintre România si BIRD;
organizează procesul de selecţie a administratorului Fondului conform procedurilor de achiziţie ale BIRD
monitorizează activitatea Administratorului Fondului;
este ordonator principal de credite, calitate in care asigura întocmirea proiectului bugetului de venituri si
cheltuieli si execuţia acestuia, conform aprobării Consiliului de Administraţie;
asigura întocmirea rapoartelor si a oricăror alte materiale in conformitate cu reglementările interne ale
Fondului, care se supun analizei si aprobării Consiliului de Administraţie;
organizează şedinţele Consiliului de Administraţie;
semnează contractele de finanţare cu beneficiarii Fondului;
informează periodic, in cadrul şedinţelor Consiliului de Administrare, asupra stadiului de implementare a
proiectelor de finanţare;
organizează procesul de selecţie a experţilor financiari;
îndeplineşte orice alte activitatea stabilite de Consiliul de Administraţie.

Directorul Executiv este reprezentantul Fondului in relaţiile cu persoanele fizice si cu persoanele
juridice, precum si in fata instanţelor judecătoreşti, cu excepţia situaţiilor stabilite de Consiliul de
Administraţie si prevăzute in Regulamentul de Organizare şi Funcţionare.
Directorul Executiv angajează si concediază, in condiţiile legii si potrivit reglementarilor interne ale
Fondului, personalul acestuia.
Directorul Executiv încheie contracte civile cu colaboratori externi, persoane fizice sau juridice, pe
baza termenilor de referinţa aprobaţi de Consiliul de Administraţie, pe o durata determinata.
Directorul Executiv încheie orice fel de acte juridice circumscrise scopului pentru care a fost creat
Fondul si angajează patrimoniul acestuia, in conformitate cu reglementările interne ale Fondului,
aşa cum este prevăzut prin OUG 124/2001.
Funcţiile Financiare si Administrative
Funcţiile Financiare si Administrative ale FREE sunt asigurate de către un Director Financiar
competent care va fi responsabil pentru funcţionarea managementului financiar, incluzând raportări
financiare, plăti, consolidări, bugete, planificări, aspectele contabile si auditul proiectului.
In special, scopurile FREE in domeniul managementului financiar si al contabilităţii, includ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pregătirea bugetelor anuale si trimestriale si a raportărilor financiare ale FREE, pentru a fi supuse aprobării
Consiliului, BIRD-ului sau spre aprobarea altor finanţatori;
Stabilirea procedurilor contabile pentru înregistrarea cheltuielilor FREE in concordanta cu Standardele de
Contabilitate Româneşti (RAS) si cu cererile de audit si raportare si asigurarea respectării lor;
Sa păstreze înregistrările FREE si ale contabilităţii in conformitate cu RAS cat si cu cererile finanţatorilor;
Sa pregătească balanţele si rapoartele departamentelor financiar administrative;
Sa informeze Consiliul si pe Directorul Executiv cu privire la orice probleme financiare si sa se asigure ca sunt
respectate toate condiţiile legale;
Sa coopereze cu consilierul legal al FREE in privinţa aspectelor legale;;
Sa aprobe si sa contabilizeze toate plăţile;
Sa fie responsabil pentru organizarea resurselor umane (contracte de munca, plata salariilor, înregistrarea timpului
lucrat de consultanţii externi, daca este cazul);
Sa facă plăţile pentru împrumuturile aprobate in condiţiile prevăzute in Acordul Subsidiar de Grant încheiat cu
MFP si in conformitate cu contractele de finanţare semnate cu beneficiarii privind proiectele de investiţii aprobate;
Sa monitorizeze si sa raporteze in mod regulat Consiliului nivelul plăţilor.
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Directorul Financiar are următoarele îndatoriri:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Defineşte procedurile de control intern in conformitate cu procedurile definite in Manualul Financiar al IBRD;
Organizează departamentul financiar contabil si se asigura de respectarea procedurilor de control intern definite;
Recomanda selecţia unui software de contabilitate si lucrează (singur sau împreuna cu compania care a fost
selectata) pentru a fi implementat la timp si adaptat in conformitate cu cerinţele IBRD;
Este responsabil de raportările de monitorizare financiare către IBRD, pe baza modelelor puse la dispoziţie,
incluzând performantele si monitorizarea indicatorilor
Elaborează bugete, proiecţii financiare, cash-flows, precum si alte raportări ale proiectelor, cerute ori de către
Banca, ori de către Guvern; etc.
Conduce operaţiunile de finalizare, amendare si funcţionare a sistemului financiar si ale procedurilor proiectului,
incluzând un plan de conturi amplu, un plan al lichidităţilor disponibile si Manualul procedurilor de control intern
al Proiectului;
Este responsabil pentru menţinerea la zi a rapoartelor de contabilitate in software-ul ales, rapoarte care sunt
esenţiale pentru generarea raportărilor trimestriale;
Întocmeşte termenii de referinţa in vederea selectării auditorilor independenţi;
Asigura asistenta financiara de orice natura implementarea FREE
Sfătuieşte Directorul Executiv al FREE asupra aspectelor de management financiar ale proiectului, cu sublinieri
clare asupra punctelor politice si strategice, asupra raportărilor financiare, a contabilităţii, asupra bugetului, a
planurilor si operaţiunile financiare ale proiectului;
Colaborează cu personalul Băncii Mondiale, Ministerului Finanţelor Publice, Administratorului Fondului si al
celorlalte părţi implicate in proiect in vederea unei bune desfăşurări a relaţiilor contractuale pe care FREE le va
dezvolta cu aceştia;
Monitorizează si raportează Consiliului cu privire la plăţile angajate;
Raportează DE si Preşedintelui CA;
Îndeplineşte atribuţiile de control financiar preventiv, in conformitate cu legislaţia romana in vigoare.

Administratorul de birou este responsabil pentru:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organizarea întregii activităţi administrative;
Controlarea problemelor administrative si logistice zilnice;
Asigurarea suportului material si tehnic in cadrul şedinţelor CA;
Întocmirea proceselor verbale si întocmirea registrelor de corespondente;
Negocierea cu furnizorii in scopul achiziţionării materialelor, mobilierului si a altor produse;
Sa menţină comunicarea cu clienţii, finanţatorii si acţionarii Fondului;
Organizarea si dezvoltarea comunicării cu clienţii si partenerii;
Supravegherea si coordonarea activităţii Administratorului Fondului;
Asigurarea suportului necesar Directorului Financiar, daca este cazul si in concordanta cu indicaţiile
acestuia/acesteia;
Asigurarea asistentei echipei de management;
Raportarea către Directorul Executiv si către Preşedintele Consiliului;

Daca activităţile FREE vor creste si relaţiile si contactele vor fi multiplicate, va fi angajat personal
pentru posturile de contabil si recepţioner.
Diviziunea muncii intre Contabil si Directorul Financiar este prezentată în continuare.
Contabilul are următoarele responsabilităţi:

•
•
•
•

•
•
•
•

Realizează si păstrează documentele contabile ale FREE
Se asigura de conformitatea cu reglementările legale in vigoare (RAS) si a altor reglementările legale;
Pregăteşte declaraţiile lunare si balanţele anuale pentru a fi aprobate de către Directorul Financiar;
Monitorizează plata ratelor si dobânzilor creditelor in conformitate cu contractele de finanţare încheiate de FREE
cu clienţii săi si comunica Administratorului Fondului planificarea plăţilor;
Este responsabil de realizarea plăţilor pentru personalul FREE, membrii Consiliului si pentru colaboratori externi;
Colaborează cu organele de control ale Administraţiei Financiare;
Asista DF in activitatea de gestionare a fondurilor FREE;
Raportează direct către Directorul Financiar;

Notă: Toate atribuţiile şi responsabilităţile menţionate mai sus nu sunt limitative.
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PERSONALUL ANGAJAT PE TERMEN SCURT SI PROFESIONIŞTII

Fondul (atât la nivel executiv, cat si la nivelul Consiliului) trebuie sa aibă posibilitatea de a primi
consiliere din partea profesioniştilor externi, cum ar fi: avocaţi, auditori, tehnicieni, experţi de
mediu si alte tipuri, care sa fie plătita de către Fond.
Termenii de Referinţa respectivi vor fi întocmiţi de către Directorul Executiv si supuşi aprobării
Consiliului.
In procesul de selecţie pentru asistenta profesioniştilor externi, Fondul va urma procedurile de
recrutare si selecţie ale Băncii Mondiale.
In vederea îndeplinirii obiectivelor Fondului si pentru angajarea deplina a responsabilităţii către
finanţatori si acţionari, Directorul Executiv va trebui sa numească un auditor extern si independent
(firma specializata de consultanta) in concordanta cu termenii si condiţiile stabilite de către
Consiliu.
Auditorii externi vor trebui sa raporteze separat Consiliului pentru a confirma corectitudinea
declaraţiilor financiare.

3.

ADMINISTRATORUL FONDULUI

Portofoliul de investiţii ale Fondului va fi administrat de către FREE, care va fi asistat de către un
Administrator de Fond specializat si calificat, ce va fi selectat in baza unui proces competitiv de
cerere de oferta. Termenii de Referinţa pentru Administratorul de Fond au fost aprobaţi de către
Consiliul de Administraţie şi Banca Mondiala.

3.1.

OBIECTIVE

Administratorul de Fond asigura experienţa profesionala in domeniul financiar cat si in cel al
expertizei eficientei energetice pentru dezvoltarea si finanţarea in investiţiile comerciale viabile de
eficienta energetica in scopul reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera in România.
Administratorul de Fond este responsabil pentru aspectele legate de investiţiile Fondului si pentru
crearea portofoliului de proiecte care vor permite Fondului sa se auto-finanţeze intr-o perioada de 3
ani.

3.2.

SCOPUL SERVICIILOR

Serviciile Administratorului de Fond cuprind aspecte legate de managementul si investiţiile
Fondului. Principalele responsabilităţi ale Administratorului de Fond includ:
1. Pregătirea unui plan de afaceri al Fondului, incluzând dezvoltarea unei politici de investiţii
detailata, care va trebui aprobata de către Consiliu, un studiu de piaţa si un plan de colaborare
intre instituţiile locale/parteneri, in scopul întăririi fondurilor/lichidităţilor iniţiale, prin care sa
se asigure ca Administratorul Fondului este informat de oportunităţile de investiţii. Planul de
afaceri va fi revizuit anual.
2. Raportarea periodica către Consiliul de Administraţie, după caz, referitoare la evoluţia
portofoliului de proiecte, a prospecţiunilor de investiţii viitoare sau a altor progrese
semnificative.
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3. Identifica proiectele de investiţii si emite recomandări pentru investiţii:
• Conduce activităţile promoţionale si caută clienţi/proiecte noi;
• Monitorizează si evaluează proiectele;
• Efectuează conştiincios analizele tehnice, riscurile financiare si de credit;
• Determina structura clara a investiţiilor, incluzând mărimea investiţiei, angajarea
fondurilor, natura beneficiului pentru Fond;
• Pregăteşte condiţiile financiare si pachetele tranzacţionale [o lista a documentaţiilor
propuse trebuie inclusa in propunerea tehnica];
• Sa recomande anumite propuneri de investiţii Comitetului de Investiţii;
• Sa colaboreze cu Comitetul de Investiţii pentru îmbunătăţirea anumitor tranzacţii.
4. Negociază si finalizează contractele financiare si angajează plăţile către clienţi [FREE este
responsabil pentru efectuarea plăţilor inclusiv către clienţii Fondului];
5. Administrarea portofoliului:
• Asigura si angajează plăţile/rambursarea plăţilor făcute;
• Monitorizează performantele portofoliului si concordanta portofoliilor companiilor cu
contractele financiare încheiate si porneşte acţiunile de remediere a problemelor apărute,
daca este necesar;
• Prezintă Consiliului raportul trimestrial al performantelor, inclusiv al nivelelor investiţiilor
făcute, a prospecţiunilor pentru investiţiile viitoare sau a altor progrese semnificative.
6. Coordonează si conduce consultanţii si furnizorii angajaţi pentru următoarele tipuri de asistente
acordate Administratorului de Fond in vederea atingerii obiectivelor sale:
• Analiza tehnica si de inginerie ;
• Asistenta juridica;
• Inspecţia, evoluţia si monitorizarea mediului;
• Servicii de acordare a împrumuturilor, inclusiv de colectare;
• Contabilitate;
• Marketing;
• Analiza si structura financiara;
7. Acorda sprijin FREE pentru atragerea de investitori in special din sectorul privat, pentru a
investi, alături de FREE in oportunităţile de eficienta energetica ce vor fi identificate, cel puţin
prin dublarea fondurilor existente pentru investiţii in eficienta energetica;
• Identificarea potenţialelor surse de co-finanţare din sectorul privat pentru tranzacţiile
FREE;
• Dezvoltarea aranjamentelor de co-finanţare;
• Negocierea plăţilor/taxelor si a altor condiţii pentru co-finanţare;
• Îndeplinirea sarcinilor fata de co-finanţatori, stabilite prin contractul de co-finanţare, daca
exista;
8. După o perioada iniţiala pentru implementarea proiectului de aproximativ 3 ani, sa evalueze
performantele portofoliului si sa dezvolte o strategie pentru anii care au rămas din proiect, care
sa includă dezvoltarea unor noi produse, noi clienţi din sectoarele economice ce nu au fost încă
acoperite si alte potenţiale diversificări.
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3.3. CONSILIERE SI TRAINING
Fondurile grant-ului sunt disponibile pentru finanţarea de consultanta pentru FREE. In timp ce
fondurile de asistenta tehnica sunt administrate de către Directorul Executiv, Administratorul
Fondului va putea sa delimiteze o parte din aceste fonduri pentru dezvoltarea proiectului in primii
trei ani de existenta ai Fondului, pe baza unui plan de afaceri anual. Asistenta va fi asigurata de
către experţi independenţi care vor suplimenta munca Administratorului de Fond, in special in
domeniul dezvoltării proiectului si al instruirii partenerilor fondului. In final, echipa
Administratorului de Fond va trebui sa se familiarizeze cu evaluările si monitorizările de mediu in
concordanta cu regulile Băncii Mondiale (a se vedea secţiunea 5: Inspecţia, evoluţia si
monitorizarea mediului).
Prezenta locala bine dezvoltata este importanta pentru succesul Fondului. Este astfel o cerinţa ca
Administratorul de Fond sa aibă legături strânse cu toţi colaboratorii din instituţiile locale si
regionale pentru a întări fluxul iniţial al tranzacţiilor si sa se asigure ca este informat de cele mai
bune oportunităţi de investiţii din România. Este de aşteptat ca Administratorul de Fond sa
finalizeze o parte din aceste acorduri de cooperare cu aceste entităţi locale, imediat după semnarea
contractului.
Stabilirea naturii acestei asistente aparţine Administratorului de Fond, dar are nevoie de aprobarea
Consiliului.

3.4.

PERSONALUL

Administratorul de Fond asigura o echipa interna alcătuita din profesionişti, a căror experienţa
necesara este specificata mai jos. Detaliile sunt conţinute in contractul încheiat cu AF.
(1) AF Senior:






Trebuie sa aibă reşedinţa in România cel puţin cat timp Fondul se afla in faza investiţiilor active;
Sa aibă experienţa in investiţii sau in managementul fondurilor de investiţii, care sa acopere întreg ciclul
investiţional, de la identificarea iniţiala, pana la finalizare;
Va fi “faţa publica” a Fondului si se aşteaptă sa interacţioneze efectiv cu comunităţile financiare si de afaceri
locale;
Sa fie capabil sa comunica atât in romana, cat si in engleza, si;
Sa aibă o experienţa de cel puţin cinci ani ca Administrator de Fond.

(2) Profesionişti in investiţii:





Vor fi stabiliţi in România;
Se sugerează ca echipa sa includă cel puţin doi profesionişti in domeniu investiţiilor. Aceştia ar trebui sa aibă
experienţa directa in investiţii sau in capital de risc, dar se accepta si experienţa in domeniile managementului
financiar, investiţiilor bancare, management, juridic, de consultanta sau de contabilitate;
Sa fie capabil sa comunica atât in romana, cat si in engleza, si
Sa aibă o experienţa de cel puţin trei ani de activitate relevanta.

(3) Profesionişti in eficienta energetica:
Se aşteaptă ca echipa sa includă un astfel de profesionist, care sa aibă cel puţin cinci ani de experienţa in
dezvoltarea investiţiilor bancabile in domeniul eficientei energetice.

3.5.

RAPORTĂRILE ŞI PLANIFICĂRILE

Administratorul de Fond va prezenta Directorului Executiv următoarele planificări si rapoarte,
pentru a fi prezentate Consiliului si Băncii Mondiale (Tabelul 1).
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Tabelul 1
Tipul de Raport
Planul de Afaceri (incluzând studii de
piaţă, planul pentru AT).
Raportul pentru Performantele
Portofoliului

Raportul de Supervizare si Evaluare a
mediului
Raportul la jumătatea perioadei pentru
stabilirea strategiei proiectului in anii care
au rămas, inclusiv dezvoltarea de noi
produse, noi clienţi din sectoarele
economice care nu au fost încă exploatate
si alte eventuale modificări.

MANUAL DE OPERARE

Planificări şi Rapoarte
Planificarea

In doua luni de la data
semnării efective a
contractului.
Trimestrial

Observaţii
Care sa explice modul in care planul va ajuta
Fondul sa se auto-finanţeze si când.
Care sa includă bunăstarea portofoliului.
Acest raport va sta la baza determinării
beneficiilor performantelor si/sau adoptării
masurilor necesare pentru corectare.

Anual
In timpul celui de-al
treilea an de
operativitate al
Fondului.

Administratorul de Fond va prezenta de asemenea rapoarte periodice menite sa permită FREE
monitorizarea si evaluarea Proiectului pe baza datelor reale si realizarea obiectivelor. Raportul de
progres poate fi parte a raportului trimestrial, când coincide cu un semestru specific.

3.6.

CONDIŢIILE DE CONTRACTARE

Administratorul de Fond va încheia cu FREE un contract, pe o perioada de 5 ani, care va fi supus
revizuirilor si negocierilor, după o perioada de trei ani, si poate fi prelungit peste aceasta perioada
de 5 ani, daca se cere şi monitorizărilor performantelor.
Factorul principal pentru prelungirea după cel de-al treilea an consta in capacitatea Fondului de a-si
creste veniturile tocmai pentru a acoperi cheltuielile, in care sunt incluse si plăţile către
Administratorul de Fond.
Administratorul de Fond va primi o plata anuala. Partea fixa a plăţii va acoperi costurile
operaţionale de baza ale Administratorului de Fond. Aceasta va fi făcuta in plăţi lunare si va fi
garantata in primii trei ani ai contractului. Partea de plata bazata pe performantele realizate va
depinde de valoarea noilor împrumuturi făcute in fiecare trimestru si de performantele
rambursărilor.
In plus, Administratorul de Fond va primi contravaloarea pentru serviciile de creaţie plătite de către
clienţii Fondului. Procentul din profitul realizat de către Fond, plătit sub forma de onorariu se
bazează pe oferta declarata câştigătoare in urma deschiderii ofertelor.
Toate acordurile de co-finanţare cu alţi finanţatori sunt supuse revizuirii si aprobării FREE şi Băncii
Mondiale. Costurile realizate prin acordurile de co-finanţare sau prin administrarea fondurilor
independente de FREE vor fi incluse tot in venitul aparţinând Administratorului de Fond.
Toate aceste venituri vor fi aduse la cunoştinţa Consiliului de Administraţie înainte de semnarea
acestor acorduri. In cazul de conflict de interese, Administratorul de Fond trebuie să obţină in
prealabil aprobarea scrisa a FREE înainte de a demara evaluarea propunerii de investiţii.
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4.

PIAŢA DE DESFACERE ŞI CLIENŢII FREE

4.1.

POLITICA DE INVESTIŢII

Politica de investiţii a FREE este racordata Politicii Naţionale a Guvernului in domeniul Eficientei
Energetice si este in concordanta cu Legea nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei
(UEE). Aşa cum este stabilit in legea menţionata mai sus, politica naţionala in domeniul eficientei
energetice se bazează pe următorii stâlpi de susţinere: reducerea barierelor in promovarea EE,
promovarea mecanismelor financiare, promovarea cooperării intre producători, furnizori de
echipamente sau de servicii de energie si alţi consumatori finali. De asemenea, noua lege a
eficientei energetice poate fi văzuta ca o oportunitate pentru FREE însuşi, daca se ia in considerare
ca toţi consumatorii de energie sunt încurajaţi si chiar obligaţi sa înlocuiască echipamentele
învechite si marile tehnologiile consumatoare de energie cu echipamente noi si tehnologii prin care
se realizează o economie de energie.
Luând in considerare oportunităţile identificate pe piaţa, precum si riscurile asociate fazei iniţiale de
dezvoltare, politica de investiţii a FREE va fi orientata in primul rând catre finanţarea de proiecte de
investiţii fezabile din punct de vedere comercial, sub restricţiile impuse de domeniile economice si
de mediu ale României. Efectul demonstrativ al proiectelor de succes va fi crucial pentru
influenţarea tranzacţiilor/contractărilor paralele sau directe cu co-finanţatorii, astfel ca Fondul va
trebui sa promoveze cu prudenta administrarea portofoliului de investiţii. Intr-o faza ulterioara, când
va fi acumulata mai multa experienţa la nivelul FREE si al Administratorului de Fond, este de
aşteptat ca Fondul să-şi extindă portofoliile in alte sectoare, cum ar fi: infrastructura in termoficare
sau in sectorul construcţiilor publice de mare capacitate.
In concordanta cu politica de investiţii, fondurile FREE pot fi folosite pentru a finanţa:

•

•
•
•
•
•
•
•

Achiziţionarea de echipamente, utilaje si aparatura necesare investiţiilor in eficienta energetica. Principalele
echipamente pentru eficienta energetica sunt: cazane si boilere, diferite transmisii multiplicatoare, condensatori
pentru îmbunătăţirea factorilor de putere, compresoare, controlere, cazane de abur, etc. Este ştiut faptul ca
echipamentele incluse in lista de mai jos sunt doar sugerate, fiind departe de a fi completa;
Asistenta tehnica si recomandări pentru buna instalare a echipamentului achiziţionat;
Achiziţionarea de know-how (tehnologii avansate etc.);
Instruirea personalului pentru utilizarea corespunzătoare a echipamentului si a noilor tehnologii;
Leasing-ul unor echipamente;
Transportarea si suportul logistic;
Reabilitarea clădirilor pentru dezvoltarea acestor activităţi;
Reabilitarea altor facilitaţi uzate.

Pentru respectarea politicii de investiţii, fondurile FREE nu pot fi folosite pentru a finanţa:
•
•
•
•
•

achiziţionarea de terenuri si clădiri;
operaţiuni speculative de orice tip;
achiziţionarea de valori mobiliare;
construcţii si amenajări, cu excepţia celor care sunt circumscrise obiectului de activitate al Fondului;
alte investiţii interzise, aşa cum este prevăzut in Anexa B (a se vedea capitolul de mediu)

4.2.

CLIENŢII ŞI PROIECTELE ELIGIBILE

FREE este un mecanism financiar orientat către nevoile pieţei, ai cărui clienţi sunt companiile
dornice de a implementa masuri de investiţii in vedere reducerii consumului de energie cat si pentru
îmbunătăţirea calităţii mediului. Reducerea consumului de energie va rezulta din scăderea facturii
de plata a energiei a companiei-client si din economisirea de fonduri.
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Datorita caracteristicilor de cerere determinate si a trasatorilor sale pur comerciale, FREE îşi
orientează serviciile către sectoarele industriale si comerciale, fără a stabili clienţii vizaţi. Este însă
de presupus că, in prima faza de funcţionare, clienţii FREE vor fi companiile aflate in faza de
restructurare, din sectorul industrial. Intr-o faza ulterioara, când se presupune ca Administratorul de
Fond a fost capabil sa extindă portofoliul de investiţii si sa lărgească operaţiunile de asistenta, se
presupune ca structurile/clădirile publice (cum ar fi: hoteluri, spitale, centre de afaceri etc.) si
municipalităţile vor aplica pentru a-si putea finanţa investiţiile.
Datorita faptului ca in primele etape de operativitate Fondul se va orienta către proiecte mici, din
punctul de vedere al bugetului cerut, si proiecte mai simple din punct de vedere tehnic, este de
aşteptat toate companiile mici si mijlocii viabile, aflate in stadiul aplicării masurilor de restructurare
si ajustare, sa aplice pentru finanţarea investiţiilor lor in domeniul eficientei energetice.
Proiectele de investiţii mai mari, mai complexe si inovative vor fi abordate in etapa următoare de
dezvoltare a FREE (după cel puţin 2-3 ani de operativitate). Aceste proiecte mult mai complexe cer
un împrumut mult mai mare si perioade de rambursare mai lungi, care pot însemna si rambursări
mai mari, dar si riscuri crescute. Aceste riscuri se încearcă a fi diminuate prin obţinerea de cofinanţări.
Iniţial, proiectele eligibile vor fi limitate la cele care întrunesc criteriile de mai jos:
•
•
•

•

Proiectele trebuie sa aibă o perioada de rambursare relativ scurta (in general sub trei sau patru ani);
Investiţia sa varieze intre 100,000 US$ si 1,000,000 US$ (pentru minimalizarea costurilor de tranzacţie, la nivelul
de jos, si pentru a limita expunerea fata de un număr limitat de proiecte, la nivelul de sus)
Cel puţin 50% din totalul economiilor realizate de fiecare proiect, sa provină din reducerea consumului de energie
(ex.: îmbunătăţirile procedeelor si capacitaţilor care realizează venituri din energii suplimentare/secundare, nu sunt
eligibile);
Tehnologiile trebuie sa fie bine demonstrate in aplicaţia propusa pentru evitarea riscului tehnologic.

Principalele echipamente pentru eficienta energetica, care întrunesc aceste criterii sunt: cazane si
boilere, diferite transmisii multiplicatoare, condensatori pentru îmbunătăţirea factorului de putere,
compresoare, controlere, cazane de abur etc.

4.3.

PRODUSELE

4.3.1.

PRODUSELE FINANCIARE

In conformitate cu OUG 124/2001 privind înfiinţarea şi organizarea FREE, acesta va asigura/oferi
împrumuturi numai pentru proiectele de investiţii in eficienta energetica. Acestea vor fi făcute pe
baza planului de împrumut aprobat împreuna cu persoanele ce au obţinut împrumutul, in condiţiile
întrunirii tuturor condiţiilor de eligibilitate si selecţie. Împrumuturile vor fi acordate pe baza
comerciala a prezentării credibilităţii clientului, iar rambursările (împrumutul, dobânda si
comisioanele) vor sta la baza auto-finanţării Fondului, cat si la acordarea de împrumuturi adiţionale
sau noi.
Se aşteaptă ca Fondul sa asigure următoarele produse financiare pentru proiectele de eficienta
energetica din România:
•
Fluxul de lichidităţi pentru împrumuturi la termen făcute direct către consumatorii finali (bazate
ori pe fluxul de lichidităţi al proiectului plus credibilitatea consumatorului final, ori doar pe
fluxul de lichidităţi);
•
Fluxul de lichidităţi pentru împrumuturi către companii de servicii energetice (“ESCO”) pe o
structura proiect-dupa-proiect;
•
Împrumuturi de “performanta”, unde FREE va avea ca partener un consorţiu, care va oferi
pentru proiect un pachet total, care sa includă tehnologia, echipamentul si finanţarea.
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In plus, la finanţarea datoriei, suportul financiar al proiectului poate include echipament achiziţionat
in leasing, plata serviciilor si/sau diverse asemenea combinaţii. Împrumuturile vor fi acordate in
dolari SUA sau in moneda locala la cursul dolarului; rambursările vor fi făcute de asemenea in
moneda locala la cursul dolarului.
Fondul a fost construit cu o structura flexibila atât in condiţiile combinării produselor cat si alte
condiţii astfel ca, Administratorul de Fond sa poată oferi produsele financiare care sa dezvolte piaţa
pentru întâmpinarea cererilor financiare ale proiectelor comerciale.
Eventual FREE poate investi in proiecte selecţionate cu grija si/sau in companii de energie (ESCO),
sa furnizeze servicii de garantare a fondurilor, sa manevreze contractele de leasing.
Administratorul de Fond va dezvolta activ noi produse financiare adecvate proiectelor de eficienta
energetica.
4.3.2.

ALTE PRODUSE

Asistenta tehnica pentru sprijinirea dezvoltării proiectului. Aceasta va acoperi responsabilităţile
direcţionate către clienţii si partenerii potenţiali ai FREE pentru a facilita dezvoltarea cu succes a
proiectelor de investiţii.
In primii ani, auditul energetic si studiile de fezabilitate trebuie îndeplinite pentru a dezvolta
propunerile bancare care au şanse mari de a fi finanţate de către Fond.
Pentru primele proiecte, Fondul poate acoperi costurile totale ale propunerilor; dar in scurt timp
clienţii trebuie sa contribuie, cu partea lor de costuri, la suma împrumutului.

4.4.

CONDITIILE DE ACORDARE A IMPRUMUTURILOR

In concordanta cu scopurile sale, FREE nu asigura subvenţionări financiare pentru clienţii săi.
FREE va acorda împrumuturi cu dobânzi atractive plus comision in vederea stabilirii preţului
produselor sale financiare in concordanta cu nivelul pieţei si de asemenea pentru a atrage cofinanţatori comerciali care sa investească in proiecte.
Un angajament de 20% pana la 40% (care va fi stabilit in funcţie de tipul de investiţie si de profilul
riscului proiectului si clientului) din împrumut va fi cerut de la client, drept contribuţie proprie in
proiectul de investiţii, care sa arate asumarea riscurilor proprii.
Acest angajament se va găsi in contractul de finanţare si va fi o contribuţie directa la proiectul
aprobat.
Condiţiile detailate privind acordarea împrumuturilor vor fi stabilite de către Administratorul de
Fond pentru fiecare proiect in parte.

4.5.

SUCCESIUNEA/FAZELE PROIECTULUI

Proiectele de investiţii vor fi selectate de către Administratorul de Fond, in conformitate cu criteriile
de eligibilitate si selecţie, care sa asigure ca investiţiile sunt viabile din punct de vedere economic,
bancabile din punct de vedere financiar si cu rezonante tehnice, administrative si de mediu.
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Circuitul general al proiectului este descris mai jos; detaliile pot fi modificate conform
practicilor/procedurilor de afaceri ale Administratorului de Fond.
Pasul 1: Pregătirea proiectului
Proiectul este pregătit de către client in conformitate cu cerinţele Manualului de Operare, care vor fi
detailate intr-o faza ulterioara, după contractarea Administratorului de Fond.
Etapele de pregătire vor fi propuse de către Administratorul de Fond, aprobate de către Consiliu si
publicate pe site-ul FREE.
In timpul stadiului de pregătire, clienţii pot primi la cerere asistenta tehnica si instruirea/training-ul
de care au nevoie.
Pasul 2: Supunerea Proiectului Administratorului de Fond.
Propunerile de proiecte vor fi prezentate Administratorului de Fond pentru evaluare si revizuire in
orice zi lucrătoare a anului. Transmisia se va face prin posta sau prin email cu condiţia de a include
toate documentele cerute.
Propunerea de proiect va fi înaintata Administratorului de Fond in doua exemplare, unul in limba
romana si celalalt in limba engleza. Un alt exemplar trebuie păstrat de către aplicant.
Administratorul de Fond evaluează proiectul primit si verifica daca sunt îndeplinite criteriile de
eligibilitate.
Daca documentaţia este completa si criteriile de eligibilitate sunt întrunite, aplicaţia pentru proiect
este înregistrata in baza de date si AF va începe analiza acesteia.
Daca pachetul nu este complet, si/sau criteriile de eligibilitate nu sunt întrunite, clientul va trebui
notificat in termen de 15 zile de la data depunerii documentaţiei.
Clientul are dreptul sa modifica proiectul in concordanta cu observaţiile făcute de către
Administratorul de Fond, si astfel proiectul modificat poate fi redepus pentru evaluare.
Pasul 3: Evaluarea proiectului
Administratorul de Fond este răspunzător de îndeplinirea proiectului bazata pe criteriile de selecţie.
Tabelul 2 prezentat în continuare oferă o lista orientativa al acestor criterii de selecţie.
Va fi responsabilitatea Administratorului de Fond sa evalueze si sa completeze aceste criterii in
conformitate cu dezvoltarea pieţei de EE.
Consiliul FREE va evalua si daca va fi cazul va aproba propunerile Administratorului de Fond.
Aprobarea prealabila a BIRD este necesara pentru modificarea criteriilor de eligibilitate si selecţie.
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Tabelul 2. Evaluarea proiectului si criteriile de selecţie
Evaluarea
proiectului si
criteriile de
selecţie
Consistenta
Tehnica

Viabilitate
Economica

Siguranţa
Financiara

Capacitatea
Manageriala
a Clientului

Analiza
Riscului si a
Credibilităţii
Beneficiile si
Siguranţa de
Mediu

Sub-criteriile pentru evaluarea proiectelor

Note

Importanţa

Obs

Compatibilitatea echipamentului si a tehnologiilor industriale pentru a fi
cumpărate
Perioada de instalare a echipamentului
Reducerea consumului de energie
Estimarea reducerii emisiilor de gaze poluante
Dezvoltarea domeniilor nemodernizate (crearea de noi servicii)
Încurajarea transferului de le preturile mari spre cele mici ale consumatorilor
de energie;
Sa depună eforturi rezonabile pentru efectuarea investiţiilor proiectelor in
condiţii comerciale rezonabile, ţinând cont de lichidităţi si de constrângerile
pieţei;
Crearea de noi cereri si de noi sectoare ale pieţei (de exemplu, in cazul
utilităţilor înlocuite);
Crearea de noi locuri de munca, daca este cazul;
Încheierea tranzacţiilor de vânzare după terminarea investiţiei.
Costuri eligibile si linii bugetare;
Mijloacele financiare (contribuţii băneşti proprii, co-finanţări);
Protecţia fluxului de lichidităţi si profitabilitatea estimata;
Analiza indicatorilor economici (pentru a determina realizările unui agent
economic);
Analize de break-even;
Economisirea de fonduri;
Stabilitatea financiara a companiei.
Îmbunătăţire creditului: fonduri economisite, conturi asigurate, etc.
Tipul/profilul creditului si înregistrarea împrumutului clientului;
Reputaţia clientului in sectorul industrial/al pieţei;
Istoricul plăţilor, in cazul unor împrumuturi anterioare;
Calificările si competentele personalului cheie legate de îndeplinirea
proiectului;
Structura organizaţionala (societate cu răspundere limitata, societate pe
acţiuni, instituţie publica, asociaţii familiale, etc.).
Riscurile posibile trebuie investigate chiar daca sunt fezabile/specifice;
Angajamentul de a aduce capital financiar propriu in proiect;
Masurile de atenuare a riscurilor ar trebui de asemenea identificate;
Verificarea autorizaţiilor de mediu emise de către autorităţile romane;
Verificarea aprobării de către LEPA sau de NEPA a studiilor de fezabilitate;
Confirma daca compania are autorizaţii de funcţionare si de construcţie
valide si nu are vreo obligaţie legata de mediu, in sensul taxelor sau
amenzilor de poluare;
Declaraţie pe propria răspundere de angajare a responsabilităţii.

Pasul 4: Structura de Finanţare
Daca evaluarea demonstrează ca proiectul întruneşte criteriile stabilite, ca este robust din punct de
vedere tehnic si bancabil, Administratorul de Fond si clienţii săi pot conveni asupra masurilor ce
urmează a fi luate pentru structurarea finanţării. Administratorul de Fond poate identifica alternative
de co-finanţare in concordanta cu tipul de investiţie, mărimea împrumutului cerut cat si riscurile ce
reies.
Pasul 5: Pregătirea condiţiilor de acordare a împrumutului şi scrisoarea de acceptare
Sunt stabilite condiţiile principale ale împrumutului. Aceste vor fi transmise clientului pentru
acceptare. Semnătura acestuia va fi ceruta in aceasta etapa pe Scrisoarea de Acceptare. Scrisoarea
de Acceptare va stipula ca împrumutul va fi supus evaluării Comitetului de Investiţii si aprobării
Consiliului.
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Pasul 6. Depunerea la Comitetul de Investiţii (CI)
De îndată ce tranzacţia este structurata si clientul a semnat Scrisoarea de Acceptare, Administratorul
de Fond trebuie sa pregătească sumarul si analiza tranzacţiei recomandate, care vor fi supuse
evaluării si aprobării Comitetului de Investiţii. Va fi inclusa întreaga documentaţie a proiectului. CI
are responsabilitatea de a lua in considerare toate proiectele prezentate de către Administratorul de
Fond si sa ia una din următoarele decizii: sa recomande Consiliului aprobarea proiectului, sa refuze
proiectul, daca nu este complet sau nu este in conformitate cu principiile de investiţii (in acest caz
AF poate sa-l readucă in atenţia CI după executarea îmbunătăţirilor cerute), sau sa-l aprobe, daca
suma de bani împrumutata nu depăşeşte limita superioara.
Următorii paşi in aprobarea tranzacţiei finale au loc la nivelul FREE pe baza recomandărilor de
investiţii făcute de către AF. Proceduri speciale, care deriva din cele de mai sus, vor fi probabil
dezvoltate si adoptate pentru împrumuturile ce nu depăşesc nivelul minim, datorita costurilor
operaţionale create pentru acest proces de aprobare. Pentru tranzacţii mici un împrumut puternic
uniformizat poate fi necesar tocmai pentru minimalizarea costurilor.
Pasul 7: Aprobarea Proiectului de către CA
In cazul deciziei pozitive a CI, documentele proiectului sunt depuse mai departe la CA pentru votul
final. Nu exista nici un motiv pentru a fi returnat Comitetului de Investiţii, doar daca s-a produs o
schimbare nefavorabila importanta in condiţiile financiare ale clientului sau afacerea a luat o
întorsătura diferita.
Pasul 8: Încheierea Contractului de Împrumut
Pasul 9: Încheierea proiectului este responsabilitatea clientului
Pasul 10: Încheierea contractului de împrumut
Aceşti paşi trebuie urmaţi atunci când toate amănuntele vor deveni accesibile si toţi paşii, incluzând,
in special, pe cei de plăţi/achiziţii si pana la rambursarea totala vor trebui adăugaţi.

5.

INSPECŢIA, EVALUAREA ŞI MONITORIZAREA MEDIULUI

5.1.

GENERALITĂŢI

Toate proiectele finanţate de către FREE vor fi duse la îndeplinire intr-o maniera corespunzătoare
din punct de vedere social si de mediu si in concordanta cu legislaţia si reglementările existente in
România (vezi Anexa A), cu politicile si procedurile stabilite de Banca Mondiala si cu dispoziţiile
prezentului Manual. Proiectele ce vor fi finanţate de către FREE se aşteaptă sa aducă beneficii
asupra mediului, sa reducă consumul de energie si astfel al emisiilor, nu numai al gazelor poluante,
dar si al poluatorilor aerului, pentru situaţiile când se depăşesc valorile stabilite. Nici un proiect ce
va fi finanţat in exclusivitate de către FREE nu va avea impacturi semnificative sau ireversibile la
scara larga.
Revizuirea tuturor investiţiilor făcute de FREE este responsabilitatea Administratorului de Fond.
In timpul revizuirii acestuia i se cere sa calculeze potenţialele riscuri de mediu si sociale,
impacturile si oportunităţile asociate acestor operaţiuni, si sa ceara ca standardele de mediu si cele
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sociale ale Băncii Mondiale sa fie satisfăcute. Pe toata perioada contractului de împrumut, pana
când împrumutul va fi rambursat, Administratorul de Fond este cel însărcinat cu monitorizările si
evaluările de mediu asupra performantelor de mediu realizate de client, in special anterioare plaţii
transelor sau când se ia in considerare o extindere a plătii sau planificarea rambursării.
Administratorul de Fond va raporta FREE orice încălcare a prevederilor de mediu sau a clauzelor
stipulate in contractul de împrumut. Tot timpul, Administratorul de Fond va evita interferentele cu
reprezentanţii organelor de control guvernamental ale României.
Monitorizarea de mediu si procedurile de evaluare vor fi aplicate tuturor sub-proiectelor finanţate
de către FREE peste perioada de 8 ani a proiectului, si nu doar pentru cele finanţate din capitalul
iniţial al Fondului, pus la dispoziţie de către GEF. Administratorul de Fond va integra următoarele
proceduri de mediu in alcătuirea deciziei de acordate a creditului/împrumutului si a procedurilor de
monitorizare si in toate cererile de baza. Ca parte a evaluării investiţiilor sau sub-proiectelor
individuale, Administratorul de Fond va aplica lista de eliminări existenta in Anexa B (Activităţi
Interzise), va lua in considerare riscurile de mediu si sociale asociate acestei afaceri in conformitate
cu criteriile de evaluare si revizuire a mediului existente in Anexa C si o va clasifica intr-una din
cele trei categorii pe baza impactului social si de mediu, rezultând astfel nivelul necesar al analizei:
Categoria A: Proiectele care pot avea diferite impacturi nefavorabile si semnificative asupra mediului (vezi definiţia in
Anexa B). Pentru astfel de proiecte, aplicatul trebuie sa pregătească o Evaluare de Mediu (EM),
incluzând Evaluarea Impactului asupra Mediului (EIM) si un Plan de Management Ecologic (PME)
Categoria B: Proiectele care pot avea impacturi moderate si semnificative asupra mediului, in cadrul cărora pot fi
planificate/luate masuri de atenuare/diminuare. In mod normal, pregătirea unui Plan de Management
Ecologic este singura cerinţă.
Categoria C: Proiecte care nu au/sau au impact neglijabil asupra mediului in mod direct sau indirect. Nici un fel de
Evaluare de Mediu nu ii este ceruta aplicantului.

5.2.

PROCEDURILE DE EXAMINARE, INSPECTIE, EVALUARE SI
MONITORIZARE A MEDIULUI

(a) Fiecare propunere de proiect de investiţii trebuie prezentata Administratorului de Fond printro aplicaţie completa, incluzând un chestionar complet asupra mediului (vezi Anexa C) si
detalii a oricăror cerinţe de documentare necesare pentru acordurile de mediu ale autoritarilor
romane.
(b) Autorizaţiile de mediu pentru un proiect trebuie sa fie emise de Agenţia Naţionala de Protecţie
a Mediului (ANPM), sau de una din sediile sale locale (ALPM). Permisul asigura
conformitatea operaţiunilor si a planurilor cu legile romaneşti in vigoare, cu cerinţele standard,
si cu normele specifice. Documentaţia este alcătuita din studii de fezabilitate emise de ANPM
sau ALPM, după cum cere legea, si din autorizaţiile necesare, licenţe, acorduri de la Agenţia
Locala de Protecţie a Mediului (ALPM) din regiunea unde este situat l sau vor avea loc
investiţiile.
(c) Aplicantul va demonstra ca societatea deţine autorizaţii de funcţionare si de construcţie valide
si ca nu are datorii legate de mediu: taxe si amenzi de poluare.
(d) In cazul in care aplicantul nu deţine autorizaţie valida de la APM locala sau naţionala, va
trebui sa aducă dovezi pentru evidenţierea faptului ca societatea a depus actele pentru
obţinerea autorizaţiilor, ce paşi au fost urmaţi pana in acel moment. In concordanta cu
reglementările legale, orice agent economic are permisiunea de a funcţiona până când procesul
de obţinere a autorizaţiilor este finalizat, daca un Plan de Acţiune Corect (Plan de
Conformitate) a fost aprobat de către ANPM/ALPM.
(e) Aplicantul va depune o “declaraţie pe propria răspundere” a persoanei autorizate din cadrul
companiei/clientului (proprietar, directorul general, sau alta persoana responsabila). Aceasta
persoana certifica prin semnătura sa ca toate informaţiile furnizate sunt complete si adevărate.
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(f) Administratorul de Fond revizuieşte aplicaţia, cere clientului informaţii suplimentare, daca
este necesar, stabileşte categoria de mediu in care se încadrează. Administratorul de Fond
poate sub-contracta specialişti pentru aceasta revizuire. In cele mai multe cazuri, acelea din
categoria C, nu au nevoie de EM suplimentara. Pentru cele mai multe proiecte din categoria B,
clientul trebuie sa depună un Plan de Management Ecologic sau un Plan de Conformitate (vezi
Anexa D), aprobat de către Administratorul de Fond. Pentru proiectele din categoria A,
Evaluarea Impactului asupra Mediului (EIM) trebuie sa fie completata si apoi trebuie sa fie
revizuita si completata de Banca Mondiala înainte ca pachetul sa fie înaintat Comitetului de
Investiţii. In plus, pentru proiectele din categoriile A si B, trebuie sa consulte grupurile
afectate de către proiect, si daca e cazul, sa tina cont de observaţiile lor atât in documentaţiile
de mediu, cat si in structura proiectului.
(g) In acest proiect, Administratorul de Fond va măsura daca si cum potenţialele riscuri de mediu
ale proiectului vor afecta afacerea si va decide, daca aprobarea finanţării ar trebui condiţionata
de impunerea unor clauze adiţionale in contractul de împrumut, de creşterea a garanţiei.
(h) Administratorul de Fond trebuie sa depună eforturi pentru oferirea asistentei clienţilor care vor
primi finanţări de la FREE in conformitate sau pentru îndeplinirea conformităţii cu toate
prevederile legale romaneşti aplicabile si cu cererile BIRD asupra mediului, aşa cum sunt
stabilite in aceste reguli. Cat se poate de prompt, in momentul conştientizării unei activităţi
care nu corespunde cu cererile/regulamentele romaneşti aplicabile, sau cu cererile BIRD
asupra mediului, Administratorul de Fond trebuie: a) sa depună eforturi pentru a ajuta un astfel
de proiect sa implementeze un Plan de Acţiune Corect, care sa necesite dezvoltarea si
implementarea unui plan de remediere care sa permită investiţiei sa fie îndeplinita conform
cererilor legale romaneşti aplicabile si ale BIRD asupra mediului; b) sa depună eforturi pentru
realizarea investiţiei in proiect, in condiţii comerciale, care sa tina cont de lichidităţi, de
constrângerile pieţei si de responsabilităţile de curator, daca nici un proiect nu are implementat
un Plan de Acţiune Corect in timp util, aşa cum este stipulat in pct.(a) de mai sus; si c) sa
raporteze orice încălcare sistematica Directorului Executiv, pentru a fi raportata Băncii
Mondiale.
(i) Pe toata durata contractului de împrumut, pana când împrumutul este rambursat complet,
Administratorul de Fond va asigura monitorizarea si evaluarea performantelor de mediu ale
clientului/companiei, in mod special a ratelor de plăti sau a planurilor de extindere a
perioadelor de plata si rambursare. Când un Plan de Conformitate a fost negociat si aprobat de
către ALPM, Administratorul de Fond monitorizează îndeplinirea acestui plan. Indicaţii
privind imposibilitatea îndeplinirii acestui plan, va duce la consultaţii/discuţii cu ALPM,
pentru adoptarea activităţilor necesare. Administratorul de Fond va raporta către FREE orice
încălcare a prevederilor de mediu si a clauzelor stipulate in contract, pentru a fi raportate
Băncii Mondiale.

5.3.

EVALUAREA DE MEDIU ŞI RAPOARTELE DE PERFORMANŢĂ

Administratorul de Fond va prezenta Consiliului de Administraţie al FREE, pentru a fi depuse la
BIRD, rapoartele periodice de implementare a procedurilor de mediu si a performantelor de mediu
din portofoliile sale, pe cat de prompt posibil, dar in nici un caz sa nu depăşească 90 de zile de la
sfârşitul fiecărui an fiscal. Evaluarea de mediu si Raportul de Performanta trebuie sa include
următoarele:
(a)
Rezultatele AF in urma evaluării si a revizuirii procedurilor; si
(b)
Descrierea investiţiilor care, la momentul respectiv, nu se afla in conformitate cu
cerinţele de mediu si sociale, aşa cum prevăd planul de acţiune corector si acţiunile
Administratorului de Fond care au fost luate sau se intenţionează a fi luate pentru
corectarea situaţiei.
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INSTRUIRE PRIVIND MEDIUL

In 12 luni de la declararea efectivităţii grant-ului, cel puţin unul dintre angajaţii Administratorului
de Fond va trebui sa participe la o sesiune de pregătire in domeniul mediului; totuşi se va putea
renunţa la aceasta cerinţa daca, in viziunea BIRD, portofoliul Administratorului de Fond sau
capacitatea demonstrată privind management al mediului justifica aceasta derogare.
Daca, din orice motiv, personalul instruit in domeniul mediului, părăseşte Administratorul de Fond,
atunci noii angajaţi ai Administratorului de Fond, vor trebuie sa participe la următoarea sesiune de
instruire agreata din domeniul mediului. Toate costurile asociate cu participarea la instruirea in
domeniul mediului sunt responsabilitatea Administratorului de Fond, deşi FREE poate ajuta
Administratorul de Fond cu unele dintre cheltuielile rezultate din participarea la aceste evenimente,
daca acestea sunt justificate.

6.

MONITORIZARE SI EVALUARE

Activităţile de monitorizare si evaluare (M&E) sunt vitale pentru succesul proiectului. Din moment
ce se aşteaptă ca un număr mare de proiecte sa fie implementate pe durata de funcţionare a acestui
proiect, eforturile de M&E îşi vor schimba in timp intensitatea. La începutul proiectului
monitorizarea implementării proiectului si verificarea reducerii consumului de energie si a emisiilor
de CO2, incluzând raportările către GEF, vor fi intense. Pentru primele proiecte, si pentru acelea
care încearcă investiţii in noi sectoare, tehnologii diferite, sau alte inovaţii, va avea loc o verificare a
economiilor realizate. Pentru proiectele care copiază/pun in practica alte proiecte, se va dezvolta o
forma scurta de M&E. In primele câteva luni de implementare a proiectului, va fi dezvoltata
metodologia de M&E si planul de implementare. Informaţiile de M&E vor asigura bazele pentru
dezvoltarea si folosirea poveştilor de succes de ex. in activităţile din alte domenii.
Monitorizarea si evaluarea activităţilor proiectului sunt responsabilitatea FREE, care va prezenta
Băncii rapoarte trimestriale de progres in termen de 45 de zile de la terminarea fiecărui trimestru.
Monitorizarea proiectului se va concentra pe un set de date privind soluţiile financiare, tehnice si
instituţionale, pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor. Informaţiile financiare cerute reflecta
soluţiile emise care trebuie împărtăşite, tocmai pentru a garanta ca FREE se va putea auto-finanţa
intr-o anumita perioada de timp. Informaţiile tehnice se vor concentra asupra implementării
proiectelor de eficienta a energiei si măsura in care acestea pot fi folosite pentru propagarea celor
mai bune practici. Problemele legate de instituţii se refera la colaborarea efectiva si de succes a
administraţiei FREE, a Administratorului Fondului, a co-finanţatorilor si a altor parteneri ai
proiectului.
Indicatorii cheie de performanta ce vor fi urmăriţi vor reliefa capacitatea proiectului de a atinge
obiectivele de dezvoltare (vezi capitolul 1 Principiile si Obiectivele FREE) si includ următoarele:
Indicatori de rezultat:
•
Creşterea investiţiilor comerciale finanţate in condiţii de eficienta a energiei;
•
Scăderea consumului de energie si reducerea facturilor de energie ca urmare a investiţiilor
finanţate in condiţii comerciale;
•
Numărul instituţiilor financiare angajata in finanţarea eficientei energiei si valoarea
fondurilor de împrumut;
•
Un nivel ridicat de investiţii in eficienta energiei la nivelul utilizatorului finali asigurate din
surse externe.
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Indicatorii de producţie:
•
Creşterea graduala a numărului de proiecte finanţate si volumul de împrumut asociat;
•
Creşterea graduala a volumului de investiţii in masuri de eficienta a energiei finanţate de
FREE;
•
Creşterea graduala a economiilor de energie ca urmare a investiţiilor finanţate de FREE;
•
Îmbunătăţirea proporţiei de auto-finanţare a FREE (obiectiv: 100% in anul 4);
•
Creşterea graduala a numărului de co-finanţatori ai FREE si a volumului de finanţare
asociat.
Banca va efectua o expertiză a proiectului nu mai târziu de sfârşitul anului 2005. In completarea
punctelor acoperite in Raportările de Management ale Proiectului, expertiza va include o revizuire
amănunţita a viabilităţii financiare si instituţionale a FREE, si a impactului pe care l-a avut prin
îmbunătăţirile in domeniul eficientei energetice si a transformărilor din domeniul finanţării pieţei
eficientei energetice. Pe baza expertizei, se vor lua masuri care sa asigure ca proiectul este fie
încununat de succes, fie este anulat prematur, daca este sortit eşecului.

7.

ACHIZIŢII

7.1.

DISPOZIŢII GENERALE

Proiectul presupune procurarea de bunuri, lucrări, servicii tehnice si servicii de consultanta. Toate
activităţile de dotare sunt supuse regulilor si procedurilor stabilite de Banca Mondiala si se vor
realiza in concordanta cu următoarele reglementari:
• Bunuri si Lucrări: Achiziţiile in cadrul Împrumuturilor IBRD si Creditelor IDA, publicat in
ianuarie 1995, revizuit in ianuarie si august 1995, septembrie 1995 si ianuarie 1999)
• Servicii de consultanta (asistenta tehnica, instruire si alte activităţi asemănătoare):
Selectarea si angajarea consultanţilor de către debitorii Băncii Mondiale, publicata in
ianuarie 1997, revizuită in septembrie 1997 si in ianuarie 1999.
Vor fi utilizate, adiţional, Documentele Standard de Licitaţie ale Băncii Mondiale, Cererea de
Propuneri si Formele de Contract.
Aceste reglementari sunt incluse in Acordul de Împrumut semnat de Guvernul României (GR) si
Banca Internaţionala pentru Reconstrucţie si Dezvoltare (BIRD) si are implicaţii legale pentru
ambele părţi.
Scopul principal al acestor reglementari este atât de a informa pe toţi cei interesaţi, care desfăşoară
proiecte finanţate in totalitate sau parţial prin împrumut, credit sau grant de către BIRD / IDA, cu
privire la aranjamentele de achiziţii de bunuri si lucrări si servicii sociale cat si de a definii
procedurile de selectare, contractare si monitorizare a consultanţilor necesare acestor proiecte;
aceste reglementari sunt menite si personalului proiectului ca instrument de pregătire.
Reglementările descriu toate metodele de achiziţii si procedurile lor pentru orice tip de proiect.
Acest capitol din Manualul de Operare descrie toate metodele de achiziţii precum si procedurile lor
pentru a fi utilizate in timpul implementării proiectului aşa cum sunt stabilite in Acordul de
Împrumut. Pentru activităţi specifice vor fi utilizate numai acele metode si proceduri considerate in
concordanta cu proiectul si specificate in acest Manual.
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Reglementările menţionate mai sus sunt bazate pe principiile eficientei si economiei in
implementarea proiectului, al libertăţii concurentei oricărui licitator eligibil si al importantei
transparentei. Pentru a asigura respectarea acestor principii, Banca recomanda utilizarea
procedurilor competitive, cum ar fi licitaţii naţionale si internaţionale competitive, publicitatea
oportunităţilor de consultanta si chiar recomanda utilizarea documentelor standard de licitaţii.
Reglementările tratează in detaliu procedurile ce trebuie aplicate in competiţiile internaţionale.

7.2.

ACHIZIŢII IN CADRUL SUB-PROIECTELOR

7.2.1. GENERALITĂŢI
Achiziţia de bunuri si servicii in cadrul unui sub-proiect se va realiza in concordanta cu
reglementările comerciale in vigoare acceptate de Banca, descrise in paragraful 3.12 din Ghidul de
Achiziţii si descrise in paragraful 3.12 din Ghidul Consultantului.
7.2.2. REVIZUIREA DE CATRE BANCA A DECIZIILOR DE ACHIZITII
Analiza preliminara: In legătura cu primele doua contracte indiferent de costul lor, precum si
toate contractele adiacente cu o valoare mai mare de $1,000,000 USD, se vor aplica procedurile
stabilite in paragrafele 2 si 3 din Anexa 1a Reglementari.
Analiza posterioara: In legătura cu contractele ce nu intra sub incidenta paragrafului de mai sus, se
vor aplica procedurile stabilite in paragraful 4 din Anexa 1 la Reglementari.

7.3.

ANGAJAREA CONSULTANTILOR PENTRU FREE

7.3.1. GENERALITATI
Serviciile de consultanta vor fi achiziţionate in concordanta cu prevederile menţionate in
Introducere si Secţia IV din Reglementari: Selectarea si angajarea consultanţilor de către
împrumutanţii Băncii Mondiale, publicata de Banca in ianuarie 1997 si revizuita in septembrie 1997
si in ianuarie 1999 (Ghidul consultantului) precum si in concordanta cu următoarele precizări:
7.3.2. SELECŢIA BAZATA PE CALITATE ŞI COST
Exceptând situaţiile prevăzute in paragraful 8.3.3. de mai jos, serviciile de consultanta se vor
achiziţionate in concordanta cu prevederile Secţiunii II din Ghidul Consultantului, paragraful 3 al
Anexei 1, Anexei 2, si prevederile paragrafului 3.13 pana la 3.18 aplicabile selecţiei consultanţilor
bazate pe cost si calitate.
Următoarele precizări se vor aplica serviciilor de consultanta achiziţionate pe baza contractelor
acordate in concordanta cu prevederile paragrafului precedent. Lista scurta de consultanţi pentru
servicii estimate la mai puţin de $ 200,000 de contract poate fi alcătuita in totalitate din consultanţi
naţionali in concordanta cu prevederile paragrafului 2.7 din Ghidul Consultantului.
7.3.3. ALTE PROCEDURI DE SELECTARE A CONSULTANTILOR
Selectarea prin costul cel mai mic: Serviciile de asistenta tehnica pentru Proiect estimate la un
cost mai mic de $100,000 de contract pot fi achiziţionate prin contracte acordate in concordanta cu
prevederile paragrafelor 3.1 si 3.6 din Ghidul Consultantului.
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Selectare pe baza calificării: Serviciile Proiectului estimate la un cost mai mic de $100,000 de
contract pot fi achiziţionate prin contracte acordate in concordanta cu prevederile paragrafelor 3.1 si
3.7 din Ghidul Consultantului.
Consultanţi individuali: Serviciile pentru sarcinile ce îndeplinesc cererile stabilite in paragraful
5.01 din Ghidul Consultantului vor fi achiziţionate prin contracte acordate consultanţilor individuali
in concordanta cu prevederile paragrafelor 5.1 pana la 5.3 din Ghidul Consultantului.
7.3.4

REVIZUIREA DE CATRE BANCA A SELECTIEI CONSULTANTILOR

Planificarea selecţiei: Înainte emiterii cererilor de propuneri către consultanţi, planul elaborat
pentru selectarea consultanţilor pentru Proiect va fi transmis Băncii pentru a fi revizuit si aprobat, in
concordanta cu prevederile paragrafului 1 din Anexa l din Ghidul Consultantului. Selectarea
serviciilor consultanţilor se va realiza in concordanta cu planul de selectare aprobat de Banca si cu
prevederile paragrafului 1.
Analiza preliminara: In ceea ce priveşte contractele de angajare a unor firme de consultanta cu un
cost estimat la $50,000 sau a unor consultanţi individuali cu un cost estimat la $20,000, sau orice
selecţie din sursa unica sau desemnare de natura critica aşa cum a fost stabilita de către Banca
indiferent de valoarea lor, se vor aplica procedurile stabilite in paragrafele 1,2 (exceptând al treilea
sub-paragraf al paragrafului 2(a) si 5) ale Anexei 1 din Ghidului Consultantului.

8.

MANAGEMENT FINANCIAR

FREE va stabili si va menţine un sistem de management financiar aferent proiectului (SMF) intr-un
format acceptat de către Banca si in concordanta cu prevederile managementului financiar al BIRD.
FREE va fi responsabil in totalitate pentru sistemul de management financiar. Managementul
financiar si procedurile de plata pentru Proiect vor fi centralizate la FREE si vor fi in concordanta
cu reglementările relevante ale Băncii. O descriere detailata a sistemului de management financiar
poate fi găsita in Manualul financiar al FREE.

8.1.

PERSONALUL FUNCTIEI DE CONTABILITATE/FINANTE

Directorul Financiar se va ocupa de toate înregistrările financiar contabile, se va asigura ca
înregistrările contabile sunt ţinute la zi in cadrul software-ului de contabilitate si va fi responsabil de
aranjamentele privind plăţile in numerar acordurile cu valoare mica. Directorul Financiar va fi
responsabil de aspectele legate de planificare, bugetare, auditare si raportare, raportând directorului
FREE. Directorul financiar va menţine contact permanent cu departamentul de contabilitate a MEC,
cu auditorii si cu MFP.
In funcţie de cantitatea de munca, echipa financiara poate fi completata cu un contabil (part-time),
responsabil, in principal, de contabilitatea primara.

8.2.

CONTABILITATE SI CONTROL INTERN

FREE va menţine contabilitatea proiectului in concordanta cu standardele statutare de contabilitate
ale României si va raporta Băncii Mondiale si Guvernului. FREE va păstra toate documentele legate
de cheltuielile proiectului si toate înregistrările financiare in concordanta cu practicile de
contabilitate aflate in vigoare. FREE va fi responsabil pentru păstrarea tuturor înregistrărilor
contabile ale Proiectului, de efectuarea tuturor plăţilor, de utilizarea software-ului de contabilitate,
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de utilizarea Contului Special (CS) si a Conturilor Proiectului (contribuţiile altor parteneri la
dezvoltare), raportând atât Băncii cat si Guvernului, planificând, bugetând, efectuând plăţi si
auditând.
Toate documentele originale ale proiectului, contracte, ordine de plata, extrase de cont si orice alte
documente de contabilitate relevante vor fi păstrate de către FREE, îndosariate pe o structura
cronologica si organizate intr-o maniera care sa asigure concordanta dintre audit si înregistrările
electronice de contabilitate.
Personalul de baza al FREE (Directorul Executiv si Directorul Financiar) va fi responsabil pentru
realizarea situaţiilor financiare detailate, a formatelor si metodelor de raportare, de procedurile de
control intern, aranjamentele de plata si de fluxul fondurilor, de desemnarea responsabilităţilor
personalului pentru a asigura diviziunea muncii.
FREE va fi responsabil de toate plăţile, cheltuielile, raportările, contabilitatea, planificarea,
bugetarea si auditarea legate de Proiect. Toate documentele originale ale proiectului, contracte,
ordine de plata, extrase de cont si orice alt document de contabilitate relevant vor fi păstrate de către
FREE, îndosariate pe o structura cronologica si organizate intr-o maniera care sa asigure
concordanta dintre audit si înregistrările electronice de contabilitate.
O contabilitate detailata va fi ţinuta pentru fiecare componenta a proiectului precum si pentru subcomponentele sale. Conturile reflecta de asemenea: situaţia plăţilor pentru fiecare contract,
utilizarea Contului Special, precum si alimentările efectuate de Banca; utilizarea altor surse de
finanţare si destinaţia fondurilor. FREE va pregăti rapoarte care sa reflecte detaliat cheltuielile
planificate si realizate, destinaţia fondurilor pe surse, un sumar al tragerilor si previziuni, situaţia
progresului realizat pana in prezent si obiectivele pentru următorul trimestru si semestru. FREE va
depune trimestrial la Bancă Raportul Financiar de Monitorizare (RFM) in termen de 45 de zile de la
sfârşitul trimestrului in cauza .

8.3.

SISTEMUL ELECTRONIC DE CONTABILITATE

Soft-ul de contabilitate si de raportare va fi dezvoltat, adaptat si instalat astfel încât sa corespunda
Termenilor de Referinţa stabiliţi intre BM si FREE. Sistemul va fi configurat pentru a răspunde
tuturor cerinţelor Proiectului. Sistemul va cuprinde un plan de conturi adaptat situaţiei financiare
detailate, formate si metode de raportare, etc. Sistemul va fi capabil sa genereze toate Rapoartele
Financiare de Monitorizare cerute de BM. Sistemul va genera balanţe de verificare, bilanţ, o
declaraţie a surselor si destinaţiilor fondurilor, contul de profit si pierdere, situaţia conturilor
speciale si ale proiectului.
Sistemul va genera jurnale si registre, cum ar fi jurnale separate pentru lucrări, bunuri, consultanta
si instruire si costuri operaţionale. De asemenea sistemul in mod normal are si opţiunea de a genera
registrul conturilor bancare, registrele de conturi debitoare si creditoare, registrul general precum si
un registru de mijloace fixe.

8.4.

ACORDURI DE AUDIT

Situaţiile financiare anuale ale proiectului vor fi auditate in fiecare an fiscal in concordanta cu
reglementările Băncii, de către auditori independenţi acceptaţi de către Banca. Copii după rapoartele
de audit vor fi depuse la Banca in termen de 6 luni de la încheierea anului fiscal. Raportul de audit
va cuprinde Situaţiile financiare ale Proiectului, Situaţia conturilor speciale si cele ale Proiectului
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precum si Situaţia de cheltuieli. In plus, auditul va include in portofoliu si o estimare a valorii nete a
conturilor pentru fondurile utilizate FREE.

8.5.

PLANIFICARE ŞI BUGETARE

FREE va realiza rapoarte detailate legate de bugetari precum si despre cheltuielile reale,
destinaţiile fondurilor pe surse, un rezumat al retragerilor si previziuni, declaraţii legate de
progresul realizat si obiectivele pentru următorul trimestru si semestru.
Pentru fiecare componenta a proiectului precum si pentru sub-componentele sale se va tine o
contabilitate detailata. Conturile reflecta de asemenea: situaţia plăţilor pentru fiecare contract,
utilizarea Contului Special, precum si alimentările efectuate de Banca; utilizarea altor surse de
finanţare si destinaţia fondurilor. FREE va depune trimestrial la Banca Raportul Financiar de
Monitorizare (RFM) începând cu perioada efectuării plăţilor şi după aceea trimestrial, dar nu mai
târziu de 45 de zile de la sfârşitul trimestrului in cauza. Bugetarea si previziunea financiara sunt o
parte integranta a procesului de pregătire a RFM.

8.6.

MANUALUL PROCEDURILOR FINANCIAR CONTABILE

FREE va adopta practicile si procedurile de control intern reglementate, pentru a asigura utilizarea
economica si eficienta a fondurilor FREE si numai pentru scopurile stabilite. FREE va raporta
Băncii si Ministerelor relevante si le va informa in mod curent in legătura cu implementarea si
progresul Proiectului.
Un Manual de proceduri financiare si contabile a fost realizat de FREE, documentând toate tipurile
de tranzacţii financiare, etapele aprobării si autorizării, fluxul de documente in cadrul FREE precum
si intre FREE, Administratorul Financiar si beneficiari, departamentul de contabilitate al MEC,
către MFP, responsabilităţile personalului FREE si masuri pentru asigurarea unei diviziuni complete
a muncii, precum si alte proceduri de control intern. Manualul prezintă procedurile interne zilnice
pentru fiecare tip de activitate (precum manipularea corespondentei, procedurile de contractare si de
plata, operaţii cu toate conturile bancare, plăţi in numerar, mecanismul de autorizare, raportări,
bugetare, planificare’ si îndosariere etc.).

8.7.

FLUXUL DE FONDURI

Acordul de Grant a fost semnat intre BIRD (GEF) si Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor
Publice (MFP). MPF a semnat un Acord Subsidiar de Grant cu FREE, acordând drepturi totale
FREE pentru utilizarea sumelor grant-ului in concordanta cu reglementările acordurilor de grant si
de implementare încheiate cu BIRD.
FREE va manipula Fondurile Acordului prin intermediul Contului Special (CS). Contul Special va
fi deschis la o banca comerciala acceptata de si in conformitate cu cerinţele BIRD.
Alte surse de finanţare se vor înregistra intr-un cont separat al Proiectului care va fi utilizat in mod
special pentru contribuţiile la dezvoltarea Proiectului ale partenerilor.
FREE va avea dreptul de a opera atât Contul special cat si celelalte conturi ale Proiectului. Toate
documentele aparţinând Proiectului (legate de Fondurile grant-ului cat si de alte surse de finanţare
primite de la alţi donatori) vor fi păstrate la FREE.
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DISPOZITII DE PLATA

Majoritatea plaţilor se vor face din Contul Special având in vedere valoarea mica a plaţilor precum
si natura operaţiunii (FI). Utilizarea Situaţiilor de Cheltuieli (SC) este permisa numai in cazurile
menţionate. Situaţii de utilizare a SC sunt descrise mai jos :
•
Plăţile către sub-împrumuturi vor fi făcute pe baza acordurilor de sub-împrumut aprobate de
Consiliul de Administraţie. Se recomanda ca debitorii sa contribuie cu cel puţin 20 % din
costurile proiectelor proprii.
•
Alimentările pentru Administratorul Fondului nu se va face pe baza de SC.
•
Alimentările pentru contractele de asistenta tehnica si consultanta se vor face pe baza de SC, cu
condiţia unui prag minim de valoare de $50,000 USD pentru firme si $20,000 USD pentru
individuali.
•
Alimentari pentru costurile operaţionale ale FREE vor fi făcute pe baza de SC si limita maxima
pentru fiecare an va fi 100% in primul an; 90% in al doilea an; 75% in al treilea an;50% in al
patrulea an; si zero (0) in anii următori. Se vor face plaţi direct de la Banca doar in cazul in care
clienţii si consultanţii FREE îşi exprima preferinţa pentru aceasta procedura datorita
naţionalităţii furnizorului sau a mărimii contractului.
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Anexa A: Autorizaţii pentru mediul înconjurător şi licenţe de operare
Legea in
vigoare:
Autorităţile ce
emit autorizaţii:
Termenul pana
la care poate fi
obţinut
permisul:
Documente de
completat:

Procedura:

Termenul de
emitere:
Valabilitate:

Legea nr. 137 din 1995 privind protecţia mediului, si Ordinul nr. 125 din
1996 emis de Ministerul Apelor si Protecţiei Mediului.
Agenţiile locale pentru protecţia mediului in judeţele in care se găsesc
obiectivele.
Permisul poate fi obţinut după ce toate celelalte permise/autorizaţii necesare
conform legii au fost obţinute dar înaintea începerii construcţiei
obiectivului.
(i)
(ii)

Descrierea Proiectului si a activităţilor.
Stadiul de conformare cu celelalte condiţii impuse de autorităţile
relevante.
(iii)
Dovada publicării cererii in zona noului obiectiv fie prin
publicări in ziare, prezentări la canalele de radio si televiziune,
comunicări scrise trimise asociaţilor si indivizilor vizaţi.
(iv)
Alte documente referitoare la obiectiv (acest lucru este posibil
pentru obiective deja existente).
Autoritatea relevanta analizează activitatea ce trebuie desfăşurata si are
următoarele posibilităţi:
i)
Autoritatea emite autorizaţia (Acord de mediu) pe baza verificării
documentelor prezentate;
ii)
Autoritatea decide daca o evaluarea a mediului înconjurător este
necesara. Daca o evaluare este necesara se va da clientului o lista de
întrebări ce se va corobora cu lista tuturor permiselor/autorizaţiilor
necesare. După efectuarea verificării, un raport este prezentat
autorităţii vizate, care va decide daca autorizaţia va fi condiţionata
de anumite performante.
iii)
In situaţia în care clientul accepta aceste condiţii, acesta va depune
autorităţii vizate: (a) raportul final al verificării mediului
înconjurător; (b) permisul pentru mediul înconjurător cat si restul
permiselor/autorizaţiilor necesare; (c) prezentarea si instrucţiunile
modului de operare a instalaţiilor pentru minimizarea poluării; si (d)
lista finala a condiţiilor ce trebuiesc îndeplinite pentru emiterea
permisului.
In situaţia in care autoritatea decide emiterea autorizaţiei clientul va depune
(a) un memoriu tehnic in care este descris obiectivul; (b) alte
permise/autorizaţii cerute; si (d) un raport in care se prezintă o analiza a
impactului construcţiei obiectivului asupra mediului.
In termen de treizeci (30) de zile din momentul luării unei decizii de către
Agenţia pentru Protecţia Mediului.
Maximum cinci (5) ani.
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Anexa B: Definiţii (Activităţi Interzise, Proiecte de Categoria A)
"Activităţi interzise" înseamnă:
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Activităţi de minerit, exploatarea petrolului si a gazului sau servicii legate de dezvoltarea si
sprijinirea acestor activităţi, daca aceste servicii sunt legate direct de exploatare sau
dezvoltare.
Investiţii speculative imobiliare sau de comerţ.
Producţia sau activităţile care implica munca forţata având un caracter dăunător sau de
exploatare, cat si munca copiilor.
Producţia sau comercializarea unui produs sau a unei activităţi care înafara legilor locale
sau convenţiilor si acordurilor internaţionale.
Producţia sau comerţul cu arme sau muniţie.
Producţia sau comerţul cu băuturi alcoolice (exclusiv bere si vin).
Producţia sau comerţul cu tutun.
Jocuri de noroc, cazinouri sau activităţi asemănătoare.
Comerţul cu fauna sălbatica sau produse de fauna sălbatica reglementate de Convenţia
privind Comerţului Internaţional cu specii pe cale de dispariţie din flora si fauna sălbatica.
Producţia sau comerţul cu materiale radioactive.
Producţia sau comerţul cu fibre de azbest.
Operaţii comerciale de taiere sau cumpărarea de echipamente de taiere utilizate in pădurile
tropicale umede.
Producţia sau comerţul cu produse ce conţin PCB.
Producţia sau comerţul cu produse farmaceutice supuse unui regim special sau interzise.
Producţia sau comerţul cu pesticide/erbicide supuse unui regim special sau interzise.
Producţia sau comerţul cu substanţe ce afectează ozonul, supuse unui regim special.
Pescuitul in mediul marin utilizând plase cu o lungime mai mare de 2.5 kilometri.

"Proiecte de Categoria A " înseamnă proiecte care pot avea efecte nefavorabile, diverse si fără
precedent asupra mediului înconjurător, exemple de asemenea efecte fiind următoarele:
– Proiecte care includ producţia, utilizarea sau deversarea de cantităţii semnificative de
produse de combatere a dăunătorilor;
– Producţia, transportul si utilizarea de materiale periculoase si/sau toxice;
– Operaţii dăunătoare de evacuare a deşeurilor;
– Proiecte ce pot cauza boli profesionale sau pot reprezenta un risc pentru sănătate;
– Proiecte cu mari componente de restabilire si toate proiectele cu un impact major asupra
populaţiei umane;
– Proiecte ce afectează populaţiile tribale sau indigene.
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Anexa C: Chestionar privind evaluarea de mediu
1. Descrierea Companiei
•
Scurt istoric al Companiei;
•
Forma juridica a Companiei;
•
Structura de proprietate;
•
Natura activităţii (game de produse si servicii) ;
•
Sectorul industrial;
•
Numele reprezentantului legal al Companiei in relaţiile cu terţe persoane;
•
Numărul de persoane angajate;
•
Daca Compania are deja autorizaţia emisa, pe ce data, termenul de valabilitate;
2. Descrierea Proiectului
Descrieţi pe scurt natura Proiectul propus si operaţiile de producţie. Descrierea ar trebui sa
includă următoarele aspecte, fără a se limita la ele:
•
Natura Proiectului: facilitaţii noi, reabilitarea unui obiectiv existent, mărirea capacitaţii de
producţie etc.
•
Fluxul activităţii începând cu recepţia/extragerea/transportul/depozitarea materiilor prime,
procesarea/depozitarea si livrarea produselor finale (inclusiv orice produs complementar)
Includeţi:
(a) capacitatea de producţie pentru produse cat si pentru produsele complementare
(b) o scurta descriere a etapelor principale de prelucrare cat si a pieselor principale ale
echipamentului utilizat
(c) necesarul de energie si surse de energie (combustibil utilizat pentru căldura si energie)
(d) necesarul de apa si surse
(e) orice infrastructura ce poate fi inclusa (conducte pentru apa/canalizare/gaze etc., drumuri
de acces, reţele de transmisie, cazarea muncitorilor etc.)
(f) natura si cantitatea materialelor periculoase (otrăvitoare, inflamabile, explozive,
radioactive) ce sunt utilizate ca materiilor prime, in procesul de producţie, sau rezultate
ca produse/produse complementare. Detailaţi maniera in care aceste materiale vor fi
depozitate , ambalate si /sau transportate.
3. Condiţii de Baza
Descrieţi condiţiile mediului uman, biologic si fizic de la locaţia proiectului/şantier. Descrierea
ar trebui sa includă următoarele aspecte, fără a se limita insa la ele:
•
Condiţiile economice sociale existente: oraşe apropiate, comune, sate, locuitorii acestor
aşezării, numărul lor, natura activităţii economice dezvoltate in prezent (agricultura,
industrie, comerţ etc.), care sunt modalităţile curente de utilizare a pământului;
•
Zone sau locuri cu o valoarea ecologica unica (parcuri naţionale, rezervaţii naturale, zone
umede, animale sau plante rare sau pe cale de dispariţie) sau sunt protejate de lege ;
•
Surse de ape locale, in special apele de suprafaţa (râuri, lacuri, mari, etc.) care delimitează
sau traversează o graniţa internaţionala. Descrieţi modalităţi de utilizare a apei din surse de
suprafaţa si subterane pentru agricultura, consum, industrie, comerţ.
•
Nivelele curente de poluare a aerului si a apei in comparaţie cu valorile standard stabilite de
reglementările României.
•
Daca este necesar, informaţii generale privind starea vremii, circulaţia vânturilor, topografie
(dealuri, câmpii etc.), stabilitatea seismica, geologie etc.
•
(inclusiv zgomot), si o comparare a nivelurilor de poluare premise de lege. Descrieţi orice
echipament special sau proceduri care vor fi utilizate pentru a se asigura ca emisiile de gaze
sa nu depăşească standardele-daca aceste emisii pot migra si pot avea vreun impact. Daca
este necesar (reabilitarea sau extinderea unui obiectiv existent), exista datorii importante
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legate de mediu (ex. tarife sau amenzi neplătite) aferente operaţiilor existente? Au avut loc
interdicţii in activităţile trecute ale companiei (când, durata, ce masuri au fost luate, ce
masuri corective au fost luate, cine a condus activitatea).
4. Aspecte legate de mediul înconjurător
Descrieţi sau identificaţi problemele majore legate de mediu asociate atât aspectelor de
construcţie cat si celor operaţionale ale proiectului propus. Includeţi atât evaluarea data de
sponsorul Proiectului cat si cea a autoritarilor guvernamentale de mediu. Punctele de discuţie
principale includ:
•
Natura poluării aerului - estimări a cantităţilor si a tipului de poluare in zonele locuite sau in
zonele cu o valoare culturala, biologica sau economica
•
Natura poluării apei - estimări a cantităţilor si a tipurilor de poluare si o comparaţie a
nivelurilor permise in conformitate cu reglementările in vigoare. Descrieţi orice echipament
special sau proceduri care por fi utilizate pentru a evita ca deversările de ape sa depăşească
standardele - Daca aceste deversări pot afecta apa potabila, animalele acvatice sau habitate
naturale, etc.
•
Natura si cantitatea deşeurilor solide (inclusiv deşeuri periculoase) si maniera propusa
pentru evacuare. Descrieţi orice procedura speciala sau amenajări ale site-lui menite pentru a
proteja mediul înconjurător. Orice amenajare speciala a obiectivului precum si orice cerinţe
operaţionale trebuiesc descrise.
•
Precizaţi daca exista persoane sau familii ce trebuie relocate sau compensate pentru pierderi
legate de capacitatea de a-si câştiga traiul.
•
Daca vor fi utilizate sau produse materiale interzise sau a căror utilizare a fost restrânsa de
acordurile internaţionale (materiale periculoase, clorflorcarbon etc.)
•
Descrieţi orice condiţii periculoase sau riscante pentru muncitori, masurile care vor fi luate
pentru a asigura protecţia si sănătatea lor, si alte cerinţe necesare in condiţiile legislaţiei
actuale.
5. Consultaţii si Publicare
•
Descrieţi contactele sau discuţiile in legătura cu proiectul avute cu populaţia ce locuieşte in
zona, cu autorităţile locale alese, grupuri pentru protecţia mediului înconjurător,
academicieni etc. Au fost exprimate anumite îngrijorări legate de mediul înconjurător? Cum
vor fi aceste probleme incorporate in pregătirea Proiectului?
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Anexa D: Planul de Management al Mediului Înconjurător
Efecte tipice si masuri de micşorare a efectelor pentru Proiectele de Eficienta a Energiei
Componente sociale si de
mediu
Mediu fizic
Soluri

Resurse de apa

Efecte

•

Contaminare
cu
deşeuri
materiale, in special azbest de la
vechile izolări

Protecţia solurilor in timpul construcţiei,
controlul si curăţarea zilnica a zonelor de
construcţie; servicii adecvate de evacuare a
deşeurilor

•
•

Acoperirea lucrărilor de drenaj
Scăderea calităţii apei datorita
contaminării
Apariţia de deşeuri periculoase

Atenţie speciala asupra drenajului; o evacuare
corespunzătoare a uleiului si a altor materiale
periculoase, salubritate adecvata si un sistem
de evacuare a deşeurilor

Praf in timpul construcţiilor
Emisii de oxizi de sulf (SOx),
oxizi de nitrogen (NOx),
problema particulelor, si alte
emisii de poluanţi ai aerului mai
mari decât standardele naţionale
Materiale care afectează ozonul
Deranj
sonor
pe
durata
construcţiilor si a operaţiilor

Controlul cantităţii de praf prin apa sau alte
metode; filtre sau alte metode de atenuare;
materialele noi de izolare nu trebuie sa
conţină materiale ce pot afecta ozonul in
conformitate cu reglementările României din
cadrul Protocolului Montreal

•

Calitatea aerului

Masuri de atenuare

•
•

•

Mediul acustic

•

Mediul biologic
Habitate naturale

•

Afectarea habitatelor naturale

Alegerea altor zone sau a altor aliniamente

Fauna si Flora

•

Distrugerea sau
vegetaţiei
Întreruperea sau
vieţii sălbatice

Minimizarea distrugerii vegetaţiei in timpul
construcţiilor, alegerea altor zone; diferite
masuri pentru speciile sensibile

•

Mediul social
Estetica si peisaj

degradarea
distrugerea

•

Moloz

Site-uri istorice/culturale

•
•

Degradarea zonelor
Modificarea structurilor

Sănătatea umana

•

Accidente de construcţie

Efecte in timpul amenajării/
pregătirii/dărâmării/
construcţiei site-ului

•

Zgomot, vibraţii, apa tulbure,
praf, gaze de eşapament, altele

Restricţionarea construcţiilor la anumite ore

Curăţirea zonelor de construcţii; alegerea
unui sistem adecvat de evacuarea a deşeurilor
solide
Alegerea unor zone alternative; masuri
speciale pentru protejarea clădirilor si alte
resurse/zone culturale
Masuri preventive in conformitate cu
legislaţia muncii
Masuri de atenuare a efectelor in
conformitate cu legislaţia naţionala

Un Plan de management al mediului consta din următoarele elemente:
(a)
Plan de Atenuare a Efectelor
(b)
Plan de Monitorizare a Mediului
(c)
Un Program de Implementare
(d)
Descrierea Acordurilor Instituţionale privind Managementul Mediului
(e)
Documente care sa ateste consultarea publicului
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