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În Bulgaria, pentru fiecare litru de apă pompat în rețeaua de distribuție, adesea mai mult de 
jumătate se „pierde” înainte de a ajunge la consumator. În plus, odată ce apa curge pe 

conductă, de cele mai multe ori ajunge la destinație netratată. Numai 75 % din populație este 
conectată la o rețea de ape reziduale și doar 57 % din utilizatori au acces la o stație de epurare 
a apelor reziduale.

Pentru a îmbunătăți situația, BEI și autoritatea bulgară de management pentru mediu au 
semnat un contract de servicii de asistență tehnică. Prin acesta, ne propunem să dăm startul 
unor proiecte legate de managementul apei în valoare totală de 1 miliard EUR. Aproape 1,5 
milioane de oameni din Bulgaria vor beneficia de serviciile îmbunătățite de epurare a apelor 
reziduale, iar pentru 220 000 de cetățeni, calitatea apei furnizate va fi superioară.

BEI va oferi asistență tehnică în valoare de 4,9 milioane EUR  pentru a monitoriza 
implementarea proiectului și a ajuta la rezolvarea problemelor aferente pe o perioadă de cinci 
ani. Asistența BEI se va concentra asupra celor 16 operatori nou-înființați din domeniul apei, ce 
acoperă aproape tot teritoriul bulgar. Misiunea va include vizite regulate la fața locului, analiza 
stării proiectului și a performanței unităților de management al proiectului, identificarea 
problemelor și riscurilor și participarea la rezolvarea acestora.

APĂ MAI CURATĂ 
ÎN BULGARIA
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Într-o vreme în care mobilitatea oamenilor și a mărfurilor atinge un apogeu, întreaga lume se 
confruntă cu nesiguranța climatică. În acest context, fiecare dintre noi este responsabil și ar 

trebui să încerce să lase o amprentă de carbon mai mică asupra mediului înconjurător.

V-ați întrebat vreodată care moduri de a călători sunt cele mai favorabile mediului?  Deplasările 
cu trenurile electrice se situează pe locul al treilea după mersul pe jos și mersul cu bicicleta, 
lăsându-le mult în urmă pe cele cu mașina și cu avionul.

România are una dintre cele mai extinse rețele feroviare din Uniunea Europeană, însă este 
nevoie de o modernizare a acesteia.  Viteza medie de deplasare pe căile ferate române este de 
45-50 km/h, nici măcar jumătate din media europeană. De fapt, pe anumite rute, durata de 
deplasare este similară cu cea din anii 1930.

Modernizarea secțiunii de cale ferată „Simeria - km 614”, parte din 
Coridorul feroviar Rin-Dunăre TEN-T

Modernizarea a 144 km de cale ferată în partea de vest a României, parte din Coridorul Rin-
Dunăre, este cel mai mare proiect de infrastructură de transport implementat de guvernul 
român în ultimii 30 de ani, cu o valoare de peste 2 miliarde EUR. Pe lângă complexitățile 
tehnice ale unui astfel de proiect, și implementarea contractului și asigurarea finanțării au 
constituit provocări pentru guvernul României.

La început, autoritățile române au întâmpinat dificultăți în a accesa fondurile UE fără o 
actualizare a proiectului astfel încât să îndeplinească cerințele financiare ale Comisiei Europene, 
inclusiv evaluarea riscului climatic și a vulnerabilității. Cu sprijinul experților BEI care au lucrat în 
cadrul inițiativei PASSA, studiul de fezabilitate a fost actualizat astfel încât să respecte aceste 
cerințe, iar în 2017 Comisia Europeană a aprobat finanțarea UE în valoare de 2 miliarde EUR. BEI 
este și cofinanțator al proiectului, prin intermediul unui împrumut cadru pentru întregul 
Program Operațional Infrastructură Mare din România.

CĂLĂTORII FAVORABILE 
CLIMEI ÎN EUROPA 
CENTRALĂ ȘI DE EST
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Unitatea PASSA din cadrul BEI va continua să ajute autoritățile române să rezolve problemele 
legate de implementare până la sfârșitul proiectului.

La finalizarea acestuia, trenurile de călători vor rula cu o viteză maximă de 160 km/h, iar 
trenurile de marfă, cu maximum 120 km/h. Secțiunea feroviară modernizată va beneficia și de 
un sistem de gestionare a traficului, ceea ce va spori siguranța.

Proiectul va îmbunătăți nu numai siguranța, confortul și durata călătoriilor pentru călători, ci va 
avea și un impact major asupra mediului printr-o reducere anticipată a emisiilor de CO

2
 cu 

1,5 milioane de tone pe speranța de viață de 30 de ani a proiectului.
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Când deschid robinetul de apă caldă dimineața, mulți români sunt nevoiți să aștepte până 
la zece minute ca apa să se încălzească. Acest nivel scăzut al serviciilor este consecința 

rețelelor învechite și a infrastructurii sub-standard. Acum treizeci de ani, 315 orașe din România 
aveau o rețea de sisteme de încălzire centralizată; în 2015, mai rămâneau doar 61, în principal, 
în marile orașe. În plus, până la 80 % dintre consumatori preferă să folosească sisteme 
individuale de încălzire pe bază de gaz decât încălzirea centralizată.

Un proiect pilot

BEI cooperează cu autoritățile locale din Oradea, Focșani și Bacău pentru a dezvolta strategii 
de afaceri pentru încălzirea centralizată și a viza noi (re)conectări la sistem pentru a-i îmbunătăți 
eficiența. Sunt susținute și soluții inteligente precum sistemele SCADA (monitorizare, control și 
achiziție de date) și tehnologii inovatoare precum pompele de căldură la nivel centralizat și 
energia geotermală. În plus, combinarea sistemelor de căldură centralizate și 
necentralizate îmbunătățește eficiența și, în cele din urmă, contribuie la o economie cu emisii 
reduse de carbon și rezilientă la schimbările climatice. Proiectul va servi drept model pentru 
proiecte similare ce vor fi finanțate în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare din 
România.

MODERNIZAREA 
SISTEMELOR DE ÎNCĂLZIRE ÎN 
ORAȘELE DIN ROMÂNIA
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În cadrul Acordului privind serviciile de asistență tehnică pentru proiecte, încheiat cu 
Ministerul român al Fondurilor Europene, BEI a finalizat o misiune de asistență tehnică 

pentru un proiect în valoare de 678 milioane EUR, care va consolida capacitatea de pregătire a 
României pentru intervenție în caz de dezastre.

Pericolele naturale reprezintă o mare amenințare pentru toate țările din UE, dar România se 
remarcă prin vulnerabilitate. Riscul de cutremure și de inundații este printre cele mai mari din 
Europa. Din cauza schimbărilor climatice, viiturile rapide și secetele din zonele rurale devin tot 
mai frecvente. Vestea bună este că se pot lua multe măsuri pentru a împiedica dezastrele și a 
reduce efectele acestora.

Cu ajutorul BEI, România și-a consolidat pregătirea pentru intervenție în caz de dezastre. 
Autoritățile române au lucrat împreună cu echipa de asistență tehnică pentru proiecte din 
cadrul BEI pentru a pregăti o solicitare de investiții în valoare de 678 milioane EUR în scopul 
achiziționării echipamentelor necesare și al deschiderii de centre de formare. Cofinanțată de 
Comisia Europeană, investiția ar trebui să fie finalizată până în 2023 și să asigure că echipele de 
prim ajutor ajung la locul stării de urgență mai rapid și intervin mai eficient. De exemplu, 
furnizarea de echipamente moderne brigăzilor naționale de pompieri va reduce timpul de 
răspuns cu 10 % sau chiar mai mult (în funcție de tipul intervenției). Aceasta poate părea o 
îmbunătățire insignifiantă, dar, într-o situație de dezastru, fiecare secundă contează. Rezultatul 
va fi scăderea cu 144 a numărului anual de decese, în principal ca urmare a răspunsului mai 
rapid la incendii și accidente rutiere și a operațiunilor îmbunătățite de căutare și salvare. 

După finalizarea proiectului, pompierii și echipele de salvare tehnică vor avea echipamente noi 
pentru intervențiile terestre, aeriene și navale, patru centre de formare și un Centru Național de 
Coordonare a Răspunsului la Dezastre.

MANAGEMENTUL RISCULUI 
DE DEZASTRE AJUTĂ LA 
SALVAREA DE VIEȚI
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Aveți încredere în spitalele de stat din țara dvs.? 60 % dintre români nu au, conform unui 
sondaj desfășurat la începutul anului 2020. Printre numeroasele probleme menționate de 

români sunt: infrastructura veche cu echipamente depășite, răspândite în mai multe locații, 
fondurile insuficiente pentru serviciile de sănătate și plecarea din țară a personalului medical 
în căutarea de salarii mai bune. În 2018, România s-a clasat pe ultimul loc în topul Euro Health 
Consumer Index.

BEI susține sectorul de sănătate din Iași, Cluj și Craiova

În ultimii ani, România a luat măsuri pentru a îmbunătăți această situație. Un efort major a fost 
decizia de a construi spitale de urgență regionale în trei orașe mari: Iași, Cluj și Craiova. Cu 
investiții limitate în reabilitarea infrastructurii, cele trei unități noi planificate sunt extrem de 
necesare. Noile spitale vor fi amplasate strategic astfel încât să acopere o zonă extinsă și să 
ofere servicii medicale integrate și îngrijire de specialitate de înaltă calitate pacienților din 
regiune.

Prin Acordul privind serviciile de asistență tehnică pentru proiecte, încheiat în 2019, BEI va oferi 
asistență tehnică Ministerului Sănătății pentru a sprijini construirea celor trei spitale regionale. 
Investiția estimată pentru acest proiect se ridică la 1,6 miliarde EUR.

În următoarele 52 de luni, BEI va oferi consultanță în câteva aspecte tehnice, cum ar fi 
verificarea proiectului, pregătirea dosarului de licitație pentru proiect și construcție, dezvoltarea 
imobiliară, gestionarea spitalelor, administrarea clădirilor și altele asemenea. Echipa PASSA va 
colabora strâns și cu o echipă de implementare a proiectului din cadrul Ministerului Sănătății 
pentru a dezvolta capacitatea acestuia de a gestiona proiecte complexe.

Când cele trei spitale vor fi pe deplin operaționale, pacienții din România vor beneficia de mult 
așteptatele servicii medicale de înaltă calitate în regiunea lor. Acest lucru va contribui la 
creșterea încrederii publicului într-un sistem de sănătate mai eficient și mai fiabil.

SPITALE DE URGENȚĂ 
REGIONALE
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