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1. INTRODUCERE
Prezentul SEP este elaborat în raport cu proiectul gazoductului Ungheni-Chișinău. Acesta stabilește
programul planificat pentru comunicarea informațiilor despre proiect și consultarea cu factorii
interesaţi, precum și metodele de înregistrare și adresare a comentariilor și plângerilor din partea
diverşilor factori interesaţi.
Prezentul plan de implicare a factorilor interesaţi (SEP) a fost elaborat având în vedere prevederile
legislației din Republica Moldova, Î.S. Politicile și Procedurile "Vestmoldtransgaz" (VMTG), precum și
bunele practici internaționale, Cerința de Performanță 101 a EBRD și Manualul IFC de Bune Practici
privind Implicarea Factorilor Interesaţi (2014) 2.
VMTG, în calitate de promotor al proiectului "Interconectarea Conductei de Transport al Gazelor Naturale
din România cu Conducta de Gaze Naturale a Republicii Moldova, Faza II, Iași – Ungheni – Chișinău",
înțelege importanța tuturor factorilor interesaţi și a publicului în general și se angajează să furnizeze
informații publicului în timp util, utilizând metode de comunicare transparente și luând în considerare în
mod constant feedbackul oferit de toţi factorii interesaţi.
SEP va fi actualizat în timpul implementării proiectului, pe baza nevoilor evidențiate pe parcursul furnizării
de informații și implicării factorilor interesaţi.

Cerinţa de Performanţă 10 a EBRD – Comunicarea Informaţiilor şi Implicarea Factorilor Interesaţi;
Implicarea Factorilor Interesaţi : Un manual de bune practici pentru companii care-şi desfăşoară afacerile pe pieţele
emergente–IFC 2014;
1
2
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Implicarea factorilor interesaţi se referă la un proces de partajare a informațiilor și a cunoștințelor despre
Proiect, urmărind să se înțeleagă și să se răspundă preocupărilor altor părți care pot fi afectate de Proiect.
Consultarea factorilor interesaţi şi comunicarea informaţiilor sunt elemente cheie ale implicării și sunt
esențiale pentru realizarea proiectelor de succes.
Structura actuală a SEP se referă la aspecte legate de: aspecte generale, descrierea și obiectivele
proiectului, obiectivele și principiile SEP, cadrul juridic aplicabil, identificarea și analiza factorilor interesaţi,
activitățile din trecut și planificate de implicare a factorilor interesaţi, sistem de plângeri etc.

2. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE SEP
2.1 Scop
Implicarea factorilor interesaţi este un element cheie în construirea unor relații puternice, constructive și
receptive, pentru a asigura un management reușit al riscurilor și efectelor sociale și de mediu ale
proiectului. Scopul său este de a informa factorii interesaţi cu privire la posibilele efecte sociale și de mediu
legate de proiect prin comunicarea corespunzătoare a informațiilor, pentru a se asigura că percepțiile lor
asupra dezvoltării propuse sunt cât mai exacte posibil, pentru a se consulta cu aceştia pentru a obține
feedback și pentru a oferi un mecanism de soluționare a oricăror preocupări sau plângeri pe care le-ar
putea avea.
Obiectivul general al acestui SEP este de a asigura o abordare oportună, consecventă, cuprinzătoare,
coordonată și adecvată din punct de vedere cultural pentru consultare și comunicare în cadrul Proiectului.
Scopul principal al SEP este prezentarea principiilor și metodei utilizate pentru comunicarea informațiilor
și implicarea factorilor interesaţi pe parcursul etapelor de pre-construcție, de construcţii şi de exploatare
ale Proiectului. Actualul SEP va fi actualizat în etapele ulterioare ale planificării și construcției Proiectului
și, de asemenea, mai târziu în timpul implementării Proiectului. Activitățile planificate care urmează să fie
desfășurate în acest sens vor fi prezentate cel puțin anual, în conformitate cu calendarul pentru
implementarea proiectului.
Una dintre prioritățile VMTG este de a cultiva un dialog transparent și constructiv orientat către furnizarea
de informații și identificarea soluțiilor pentru problemele reciproce identificate împreună cu factorii
interesaţi și, în special, cu factorii interesaţi direct afectaţi și să dezvolte relații solide, continue și
constructive cu diferite grupuri de factorii interesaţi, în calitatea VMTG de promotor al proiectului.
Pe măsură ce suntem informați și înțelegem mai bine natura diferitelor preocupări, vom asculta cu respect
preocupările oamenilor și valorile promovate de comunitățile lor de-a lungul traseului Proiectului
conductei, și vom urmări să punem în aplicare măsuri de sprijinire a grupurile vulnerabile și factorilor
interesaţi direct afectaţi, acolo unde este necesar.
2.2 Obiectivele Planului de Implicare a Factorilor Interesaţi
Obiectivul general al SEP este de a sprijini VMTG în efortul său de a implementa proiectul propus,
asigurându-se că toţi factorii interesaţi sunt informaţi în mod adecvat și în timp util și implicaţi în timpul
implementării proiectului. SEP urmărește să descrie măsurile specifice pentru informarea factorilor
interesaţi cu privire la potențialele impacturi de mediu și sociale legate de proiect prin comunicarea
corespunzătoare a informațiilor, pentru a se asigura că percepțiile privind dezvoltarea propusă sunt cât
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se poate de exacte, pentru a se consulta cu factorii interesaţi pentru a obține feedback și pentru a oferi
un mecanism de soluționare a oricăror preocupări sau plângeri pe care aceştia le-ar putea avea.
SEP se concentrează, dar nu se limitează la, următoarele aspecte:
• identificarea factorilor interesaţi afectaţi și a altor factori interesaţi;
• asigurarea unui cadru transparent pentru o abordare uniformă, sistematică și fiabilă în
interacțiunea cu factorii interesaţi;
• identificarea celor mai eficiente metode de diseminare a informaţiilor legate de Proiect;
• prezentarea activităților de informare și consultare din trecut, precum și a celor planificate
pentru viitor;
• evidențierea principiilor care vor guverna implementarea SEP
• definirea funcţiilor și responsabilităților în vederea implementării SEP;
• stabilirea unor metode eficiente pentru a asigura gestionarea rapidă și în siguranţă a
preocupărilor și plângerilor legate de Proiect, formulate de factorii interesaţi;
• oferirea de răspunsuri clare și coerente și elaborarea unor informații semnificative și accesibile
(inclusiv broșuri, fluturași etc. pentru difuzare) dedicate atât informării, cât și familiarizării
publicului cu proiectul;
SEP este un document "live", care va fi dezvoltat progresiv prin versiuni actualizate, în conformitate cu
fazele proiectului. SEP va fi pus la dispoziția publicului pe site-ul VMTG.
VMTG și Unitatea de Implementare a Proiectului (PIU) vor respecta Dreptul individual al factorilor
interesaţi la Viață Privată, care este relevant pentru SEP în ceea ce privește informațiile referitoare la
problemele personale sau private și protecția comunicațiilor, incluzând plângerile.

2.3 Principii ale comunicării informaţiilor şi implicării factorilor interesaţi
Pe parcursul procesului de implementare a proiectului, vor fi respectate următoarele principii:
• Relații deschise și pro-active cu factorii interesaţi;
• Deschiderea către dialog și cele mai bune acţiuni pentru clarificarea tuturor aspectelor,
incertitudinilor, îngrijorărilor pe care le-ar putea avea comunitățile în legătură cu implementarea
proiectului;
• Conștientizarea importanței proiectului datorită statutului său de: proiect de interes comun și
proiect de importanță națională în domeniul gazelor naturale.
• Respect față de comunitățile afectate și de valorile acestora;
• Asigurarea comunicării transparente a impacturilor și riscurilor proiectului, precum și a modului
în care acestea sunt monitorizate și atenuate;

Traducere din limba engleză
• Consolidarea și menținerea cooperării și a dialogului cu comunitățile afectate, cu antreprenorii
și cu lucrătorii proiectului, cu ONG-uri, organizații publice și autorități de reglementare în vederea
facilitării viitoarelor relații de succes;
• Actualizarea SEP în mod regulat (cel puțin o dată pe an) pentru a se asigura că aceste principii
pot fi respectate pe parcursul diferitelor etape de implementare a proiectului.

3. DESCRIEREA PROIECTULUI
Proiectul propus prevede dezvoltarea unei conducte de gaze de 110 km pe teritoriul Republicii Moldova,
care va traversa districtele Ungheni, Nisporeni, Călărași, Strășeni și Chișinău. Lățimea benzii de construcție
pentru execuția lucrărilor este de 20 m, iar conducta va fi îngropată pe întregul traseu. Conducta de
interconectare va permite țării să beneficieze pe deplin de conducta Iași-Ungheni și va conecta Municipiul
Chișinău, cea mai mare zonă de consum de gaze din Republica Moldova, la o sursă alternativă de gaze
naturale. În afară de conducta reală, Proiectul prevede construcția unei unități administrative, construcția
a 4 noi Stații de Reglare a Presiunii Gazelor (GPRS), modernizarea unei stații de măsurare bidirecțională a
gazelor existente și infrastructura de susținere constând din stații de supapă de blocare, traversări ale
cursurilor de apă și de infrastructură și drumuri de acces.
Amplasarea şantierului Proiectului este prezentată în Figura 1.
Figura 1 Traseul conductei (linia albastră)

Principalele componente ale Proiectului sunt următoarele:
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Gazoductul DN600 Ungheni–Chișinău



Unitatea Administrativă Ghidighici



Staţia de Reglare a Presiunii Gazelor Semeni (GPRS)



Staţia de Reglare a Presiunii Gazelor Ghidighici



Staţia de Reglare a Presiunii Gazelor Petricani



Staţia de Reglare a Presiunii Gazelor Tohatin + Centrul pentru Măsurători Tohatin



Conducta de Interconectare GPRS Ghidighici – GPRS Petricani şi Conducta de Interconectare
GPRS Petricani – Reţeaua de Distribuţie Chișinău



Conducta de Distribuţie SRM Tohatin – CET Chișinău şi GPRS Tohatin – Reţeaua de Distribuţie a
Gazelor Chișinău

3.1 Localizarea proiectului
Conducta de Transport Gaze Naturale DN600 Ungheni – Chișinău începe în districtul Ungheni din
platforma existentă C, amplasată în zona unității administrativ-teritoriale Todirești, la sud-vest, trecând la
sud de Pîrlița, la nord de Alexeevca, la sud de Rădenii Vechi, la nord-est de Milești (districtul Nisporeni);
urmează cursul râului Bîc prin Vălcinet, Peticeni, Tuzara, ocolește orașul Chișinău de la vest la nord și se
întoarce în apropiere de cursul râului Bîc river în partea estică a orașului, îndreptându-se către Nișcani și
Pitușca în districtul Călărași, apoi Bucovăț, Vorniceni, Căpriana, Pănășești, Ghelăuza, Negrești, Roșcani și
Sireți în districtul Strășeni, trecând prin teritoriul Ghidighici, Grățiești, Stăuceni, Tohatin și Municipiul
Chișinău. Conducta se sfârșește în unitatea administrativ teritorială Tohatin, la est de Cheltuitori.
De-a lungul traseului său, conducta traversează 4 cursuri de apă incluse în registrul funciar, râurile Delia
şi Bîc în 3 locuri, 4 linii de cale ferată şi 17 şosele (drumul R1 – 3 locuri, drumul L391 – 2 locuri şi
drumurile L390, L418, L411, R20, L409.2, L409, L447, L 448, L443, M14 M21 şi M2, pe fiecare într-un loc).

Principalele componente ale proiectului pe unităţi administrativ-teritoriale (UTA)
Raion

Autoritatea
teritorial
adminsitrativă
Zagarancea

Ungheni

Nisporeni
Călărași

Todirești
Pîrlița
Rădenii Vechi
Alexeevca
Milești
Temeleuți
Vălcineț

Obiectiv
GPRS Semeni
Interconectare GPRS Semeni
Conducta DN600
Conducta DN600
Conducta DN600
Conducta DN600
Conducta DN600
Conducta DN600
Conducta DN600
Conducta DN600

Traducere din limba engleză

Strășeni

Peticeni
Călărași
Pitușca
Sadova
Vorniceni
Căpriana
Pănășești
Strășeni
Ghelauza
Negrești
Radeni
Roșcani
Sireț
Ghidighici

Chisinau

Grătiești
Stăuceni
Chișinău

Tohatin

Conducta DN600
Conducta DN600
Conducta DN600
Conducta DN600
Conducta DN600
Conducta DN600
Conducta DN600
Conducta DN600
Conducta DN600
Conducta DN600
Conducta DN600
Conducta DN600
Conducta DN600
Conducta DN600
CA Ghidigihici
GPRS + Interconectarea Ghidighici
Interconectarea GPRS Ghidighici – GPRS Petricani
Conducta DN600
Conducta DN600
Conducta DN600
GPRS Petricani
Interconectarea GPRS Ghidighici – GPRS Petricani
Conducte de distribuție
Conducta DN600
GPRS + GMN Tohatin
Conducte de distribuție

3.2 Construcţia Proiectului
Obiectivul investiţiei, denumit „Execuţia lucrărilor pentru interconectarea Sistemului de Transport al
Gazelor Naturale din România cu Sistemul de Transport al Gazelor Naturale din Republica Moldova – Etapa
II traseul – Iaşi – Ungheni – Chişinău”, este împărţit în 7 loturi, după cum urmează:










LOT 1 - Conductă transport gaze naturale DN 600 în lungime de 26,07 km amplasat pe raza raioanelor
Ungheni și Nisporeni, Zagarancea, Todirești, Pîrlița, Rădenii Vechi, Alexeevca, Milești unități
administrative.
LOT 2 – Conductă de transport gaze naturale DN600, presiunea 55 bar, lungimea 35,890 km, localizată
pe teritoriul raionului Călărași, unităţile administrative Temeleuți, Vălcineț, Peticeni, Călărași, Pitușca,
Sadova.
LOT 3 - Conductă de transport gaze naturale DN600, presiunea 55 bar, lungimea 32,180 km, localizată
pe teritoriul raionului Strășeni, unităţile administrative Vorniceni, Căpriana, Pănășești, Strășeni,
Ghelăuza, Rădeni, Negrești, Roșcani, Siret.
LOT 4 - Conductă de transport gaze naturale DN600, presiunea 55 bar, lungimea 15,860 km, localizată
pe teritoriul raionului Chișinău, unităţile administrative Ghidighici, Grățiești, Stăuceni, Chișinău,
Tohatin. Interconectarea Ghidighici cu diametrul DN300, are 2,6 km lungime, fiind localizată în UAT
Ghidighici.
LOT 5 se referă la execuţia staţiilor de reglare a presiunii gazelor, a centrului de măsurători
bidirecţionale, a staţiei de recepţie „Pigging” (Nota traducătorului: staţie care utilizează dispozitive de
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curăţare/ inspectare a conductei, denumite „pig”, adică „purcel”) şi a sistemelor de automatizare şi
securitate ale conductei, după cum urmează:
i. GPRS SEMENI – lucrări pentru execuţia staţiei de reglare a presiunii gazelor (GPRS)
Semeni, localizată în zona administrativă a satului Zagarancea, în apropierea
conductei existente PE SDR 11 Dn 180 Ungheni – Petrești – Sculeni.
ii. GPRS GHIDIGHICI - lucrări pentru execuţia staţiei de reglare a presiunii gazelor
(GPRS) Ghidighici, localizată în zona administrativă a satului Ghidighici, în
apropierea oraşului Chișinău. GPRS va fi instalată în aceeaşi clădire cu Unitatea
Administrativă Ghidighici,
iii. GPRS PETRICANI - lucrări pentru execuţia staţiei de reglare a presiunii gazelor
(GPRS) Petricani, localizată în zona administrativă a oraşului Chișinău, aproape de
strada Petricani.
iv. GPRS+BMN+PRS TOHATIN - lucrări pentru execuţia centrului de măsurători
bidirecţionale, a staţiei de recepţie „Pigging” şi a staţiei de reglare a presiunii
gazelor, localizate lângă municipiul Chișinău. GPRS va fi instalată în aceeaşi
clădire cu centrul de măsurători bidirecţionale şi cu staţia de recepţie „Pigging”.
v. CONDUCTĂ AUTOMATIZATĂ ŞI SIGURĂ – Sistemele de automatizare şi siguranţă
ale conductelor vor fi instalate în următoarele locaţii:
1) Platforma A Ungheni – prin montajul a 2 linii de măsurare şi integrarea acestora în
sistemul existent de măsurare a gazelor;
2) Staţii de măsurare a presiunii gazelor: Semeni, Petricani, Ghidighici;
3) GPRS Tohatin + BMN Tohatin;
4) Lucrări de interconectare şi staţie de lansare „Pigging” pe Platforma C Todirești;
5) 7 grupuri de supape principale de blocare şi supape de interconectare
R1,R3,R5,R6,R8,R10,R11;
6) 4 grupuri de supape secundare R2,R4,R7,R9;
7) Execuţia Unităţii Administrative în Ghidighici.
• LOT 6 - Conductă de transport gaze naturale GPRS Tohatin - CET Chișinău şi GPRS Tohatin – reţeaua de
distribuţie Chișinău; Conductă de interconectare GPRS Ghidighici - GPRS Petricani şi conductă de
interconectare GPRS Petricani - Reţeaua de distribuţie Chișinău, constând în:
o

Conductă de interconectare (P = 0,6 ÷1,2 MPa) GPRS Ghidighici – GPRS Petricani şi conductă
de interconectare GPRS Petricani – reţeaua de distribuţie Chișinău;

o

Conducte de transport gaze naturale GPRS Tohatin – CET 2 Chișinău (P = 0,3 MPa) şi GPRS
Tohatin – reţeaua de distribuţie Chișinău (P = 0,3 MPa).
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• LOT 7 se referă la clădirea Unităţii Administrative din Ghidighici, localizată în zona administrativă a
satului Ghidighici, lângă oraşul Chişinău.

3.3 Conducta de Transport Gaze Naturale DN600
Conducta de transport gaze naturale Ungheni-Chişinău, cu o lungime de 110 km, este localizată pe
teritoriile raioanelor Ungheni, Nisporeni, Călărași şi Strășeni şi al municipiului Chișinău.
Conducta de transport gaze naturale DN600 implică următoarele lucrări:


Realizarea conductei de transport gaze naturale DN600, cu o lungime de 110 km;



Modernizarea Staţiei existente de Reglare a Presiunii Gazelor de pe platforma A, prin construirea
a două linii de măsurare DN300, echipate cu separatoare, uscătoare şi sisteme de măsurare cu
corectare, similare cu cele existente, conectate la sistemele existente de automatizare şi
măsurare, pentru a permite GPRS Ungheni o capacitate maximă de 250.000 Nm3/oră;



Proiectarea unei platforme (50 m x 30 m) în zona GPRS Ungheni existentă (în afara zonei
delimitate în prezent), destinată depozitării rezervelor şi materialelor de intervenţie, parcării,
amplasării utilajelor grele, vehiculelor şi şi echipamentelor speciale.



Construirea unei staţii de lansare „Pigging” pe Platforma C în Todireşti şi conectarea acesteia la
conducta de interconectare Iaşi – Ungheni, respectiv unei staţii de recepţie „Pigging” plasată în
interiorul centrului bidirecţional de măsurare a gazului din Tohatin;



Montajul a 11 grupuri de supape de blocare;



Realizarea conductei de interconectare DN300 Ghidighici cu o lungime de 2,6 km.



Instalarea cablurilor de fibră optică pe traseul conductei.

Caracteristicile tehnice ale investiţiei sunt următoarele:
 Presiunea proiectată

55 bar;

 Diametrul nominal al conductei

DN 600;

 Materialul conductei

L415 NE – SR EN ISO 3183;

 Lungime

110 km;

Conducta de transport gaze naturale cu presiune de operare ridicată pe traseul Ungheni-Chişinău, care
este obiectivul prezentului proiect, va fi îngropată la o adâncime de 1,1 m.
Vor fi construite câteva facilităţi supraterane de infrastructură: 11 grupuri de supape de blocare, o staţie
de lansare „Pigging” pe platforma C în Todireşti, două linii de măsurare DN300 pe platforma A existentă.
Locaţiile propuse pentru amplasamentele lucrărilor, necesare pentru realizarea conductelor, sunt
prezentate în tabelul de mai jos:
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Nr.
1
2
3
4

Denumire
Șantier pentru LOT 1
Șantier pentru LOT 2
Șantier pentru LOT 3
Șantier pentru LOT4

Suprafața (mp)
10,000
10,000
10,000
10,000

Localizarea
Km 9+700
Km 40+900
Km 71+200
Km 101+300

3.4 Facilităţi supraterane
Staţii de protecţie catodică
Protecția catodică a întregii conducte va fi asigurată de 5 stații catodice de protecție, instalate în
următoarele locații: platforma C Todirești, grupuri de supape R5, grupuri de supape R10, nod de reglare
şi măsurare + GPRS Tohatin.

No.
1
2
3
4

Locația
raion Ungheni, unitatea administrativă Zagarancea
raion Călărași, unitatea administrativă Călărași
raion Strășeni, unitatea administrativă Negrești
raion Chișinau, unitatea administrativă Tohatin

localizarea
Km 0
Km 41+893
Km 80+312
Km 110

Staţii de supape
11 staţii de supape de blocare vor fi instalate pe traseul conductei.

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Locația
raion Ungheni, unitatea administrativă Todirești
raion Ungheni, unitatea administrativă Pîrlița
raion Ungheni, unitatea administrativă Milești
raion Călărași, unitatea administrativă Călărași
raion Călărași, unitatea administrativă Călărași
raion Călărași, unitatea administrativă Nișcani
raion Călărași, unitatea administrativă Nișcani
raion Strășeni, unitatea administrativă Căpriana
raion Strășeni, unitatea administrativă Căpriana
raion Strășeni, unitatea administrativă Negrești
raion Chișinau, unitatea administrativă Grătiești

Localizarea
Km 4+630
Km 5+374
Km 21+926
Km 41+571
Km 41+893
Km 56+409
Km 56+843
Km 66+989
Km 67+313
Km 80+312
Km 100+400

Staţii de lansare/ recepţie „Pigging”
Proiectul include o staţie de lansare „Pigging” localizată pe Platforma C în Todireşti şi o staţie de recepţie
„Pigging” localizată în interiorul centrului bidirecţional de măsurare a gazului din Tohatin.

Nr.
1
2

Locația
raion Ungheni, unitatea administrativă Zagarancea
raion Chișinau, unitatea administrativă Tohatin

Localizarea
Km 0
Km 110

Traducere din limba engleză

Staţii de reglare a presiunii gazelor
Proiectul prevede 4 staţii pentru reglarea presiunii gazelor (GPRS), şi anume GPRS Semeni, GPRS
Ghidighici, GPRS Petricani şi GPRS Tohatin.

-

GPRS SEMENI

Este situată în zona administrativă a satului Zăgărancea, aproape de conducta de transport gaze existentă
PE SDR 11 Dn 180 Ungheni – Petrești – Sculeni.
A fost proiectată pentru o capacitate maximă de 10.000 Nm3/h şi o presiune maximă de operare de 10
bari.
Suprafața totală a stației finalizate va fi de 815,24 m², completată cu o suprafață de 4 m² destinată
delimitării supapei la punctul de conectare al conductei de legătură DN100, 63 presiunea de proiectată,
cu conducta de transport gaze naturale DN 500 Ungheni – Chișinău; și 4 m² pentru delimitarea supapei de
conducta de ieșire DN 200 proiectată pentru 16 bar presiune.
Pentru realizarea conductei de interconexiune proiectate DN 100, PN 63 Bar, se va ocupa provizoriu o
fâşie de construcţie de 10 m lăţime, iar pentru conducta de ieşire DN 200 PN 16 o fâşie de construcţie de
11 m lăţime va fi folosită temporar.
-

GPRS PETRICANI

Este situată în zona administrativă a municipiului Chișinău, în apropiere de drumul Petricani.
A fost proiectată pentru o capacitate maximă de 60.000 Nm3/h și o presiune maximă de funcționare de
4 bari.
Luând în considerare zona în care se află stația proiectată și configurația zonei, este nevoie de o
suprafață totală de 858,00 m² (39,0 m x 22,0 m); această zonă necesită nivelare (săpat, umplere, ziduri
de fixare, șanțuri etc.).
-

GPRS TOHATIN + CENTRUL DE MĂSURARE GAZE TOHATIN

Este situatĂ în partea de nord a orașului Chișinău, la sud de Cheltuitor.
Nodul de măsurare bidirecțional a fost proiectat pentru o capacitate maximă de 140.000 Nm3/h și o
presiune maximă de funcționare de 35 bar.
GPRS pentru această locație a fost proiectată pentru o capacitate maximă de 100.000 Nm3/h și o presiune
maximă de funcționare de 3,5 bari pentru CET Chișinău, și o capacitate maximă de 70.000 Nm3/h și o
presiune maximă de funcționare a 3,5 bar pentru rețeaua de distribuție a orașului Chișinău.
GPRS va fi instalată în aceeași clădire cu nodul de măsurare bidirecțional și stația de recepţie „Pigging”.
Luând în considerare zona în care GPRS proiectată va fi localizată și configurația zonei, este nevoie de o
suprafață totală de 4867,00 m ² (115,60 m x 42,10 m); această zonă necesită nivelare (săpat, umplere,
șanțuri etc.)
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Zona delimitată efectivă a GPRS este de 3850,00 m ² (110,0 m x 35,0 m).
-

GPRS GHIDIGHICI

Este situată în zona administrativă a satului Ghidighici, în imediata vecinătate a municipiului Chișinău, în
aceeași clădire în care se află Unitatea Administrativă Ghidighici.
A fost proiectată pentru o capacitate maximă de 70.000 Nm3/h și o presiune maximă de funcționare de
12 Bari.
Nivelarea (săpat, umplere, ziduri de fixare, șanțuri etc.) se va efectua pe suprafața delimitată pentru
instalațiile aparținând GPRS, pe o suprafață de 900,00 m ² (30,0 m x 30,0 m)

Unitatea Administrativă Ghidighici
Facilitatea este situată la nord-vest de municipiul Chișinău, deschisă în direcția drumului Balcani, între
Poltava și Leușeni. Zona în care această investiție urmează să fie executată este un teren arabil, unde în
prezent nu există alte clădiri.
Ansamblul (unitatea de operare, unitatea administrativă, unitatea de întreținere) va fi construit în aceeași
zonă cu GPRS Ghidighici. Complexul implică construcţia de facilităţi, cum ar fi: clădire de birouri, centre
de expediere, laboratoare, ateliere de întreţinere şi reparaţii, depozite (structuri deschise şi închise), garaj,
zonă pentru rezervele strategice ale conductelor şi zone de parcare pentru vehicule, camioane și mașini
grele (platforme separate pentru echipamente ușoare și grele, parcare pentru autoturisme) și o clădire de
supraveghere. Aceste investiții reprezintă următoarele obiective:
-

Obiectiv 1: Clădire Administrativă

-

Obiectiv 2: Ateliere mecanice

-

Obiectiv 3: Depozit

-

Obiectiv 4: Laborator

-

Obiectiv 5: Cabină de supraveghere la poartă

-

Obiectiv 6: Facilităţi externe

Arie construită propusă:
-

Obiectiv 1: Clădire Administrativă: 1260 mp

-

Obiectiv 2: Ateliere mecanice: 1060 mp

-

Obiectiv 3: Depozit: 1060 mp

-

Obiectiv 4: Laborator: 182 mp

-

Obiectiv 5: Cabină de supraveghere la poartă: 32 mp
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Total: 3594 mp
Facilitatea este echipată cu toate utilităţile necesare: Instalaţii electrice, sisteme de încălzire şi ventilaţie,
canalizare şi alimentare cu apă. Toate utilităţile de alimentare cu apă, canalizare şi electricitate vor fi
conectate la reţeaua urbană.
Tabelul de mai jos rezumă totalul zonelor care vor fi utilizate de toate componentele proiectului.

ZONE UTILIZATE, REPUBLICA MOLDOVA
(aproximativ)
DENUMIREA
OBIECTIVULUI

GRUP ROB

DRUM

TOTAL

R1

182 mp

81 mp

263 mp

R2

182 mp

179 mp

361 mp

R3

182 mp

112 mp

294 mp

R4

182 mp

0 mp

182 mp

R5

182 mp

695 mp

877 mp

R6

182 mp

77 mp

259 mp

R7

182 mp

0 mp

182 mp

R8

182 mp

202 mp

384 mp

R9

182 mp

127 mp

309 mp

R10

182 mp

87 mp

269 mp

R11

311 mp

82 mp

393 mp

GPRS SEMENI

815 mp

473 mp

1288 mp

GPRS PETRICANI

858 mp

287 mp

1145 mp

GPRS TOHATIN

3850 mp

800 mp

4650 mp

C PLATFORM

0 mp

0 mp

0 mp

UNITATEA
ADMINISTRATIVĂ

52800 mp

0 mp

52800 mp

TOTAL

63656 mp
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Proiectul investițional este în prezent divizat în 7 loturi. Pentru loturile 1,2,3,4,5 și 7 au fost semnate
contractele de furnizare a lucrărilor. Toate contractele sunt în derulare și lucrările de construcție a
conductelor sunt în desfășurare.
Pentru lotul 6, procesul de achiziții publice este aproape să fie finalizat, iar contractul de furnizare a
lucrărilor va fi în curând semnat.
În unele secțiuni ale proiectului, stratul superior al solului a fost decopertat pe partea dreaptă a
drumului și conducta liniară este pozată la sol.
Lucrările civile la complexul Ghidighici sunt bine avansate.

3.5 Impactul direct, indirect şi cumulat asupra factorilor de mediu şi comunităţilor locale,
măsuri de protecţie din perspectiva acordului de mediu
3.5.1 Acordul de mediu pentru gazoductul Ungheni-Chişinău
Acordul de mediu pentru gazoductul Ungheni-Chișinău a fost obținut în februarie 2016. Acordul de mediu
a fost emis de Ministerul Mediului al Republicii Moldova (ME) și se bazează pe Evaluarea Impactului asupra
Mediului și Social (ESIA), elaborată în 2016. Documentul ESIA, precum și acordul de mediu și informațiile
referitoare la procedura de autorizare pentru mediu au fost puse la dispoziția părților interesate pe siteurile ME și VMTG, precum şi ca exemplare tipărite la ME și la autorități raionale de-a lungul traseului
conductei (4 oficii de consilii raionale)
……
……
…..

3.5.2 Impactul prevăzut şi măsuri de atenuare avute în vedere pentru implicarea factorilor
interesaţi
Este de aşteptat ca activitățile legate de proiect prezentate mai jos să aibă un impact asupra comunității
locale și a factorilor interesaţi și să solicite activități de implicare a factorilor interesaţi ca parte a
măsurilor de atenuare.
Aspect
Sănătatea umană şi a
populaţiei

Utilizarea solului şi a
terenului

Atenuare
Comunitatea locală este
informată cu privire la traseul
construcției, programul de
construcție, restricțiile de
siguranță la fața locului, orarul
de trafic și ruta pentru
echipamentele grele
Proprietarii de terenuri și
utilizatorul funciar sunt notificați
cu privire la traseul conductei,

Responsabilitate Termen
VMTG
Înainte de începerea
construcţiei

MEPIU
VMTG

Înainte de începerea
construcţiei
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Zgomot şi vibraţii

programul de construcție și
restricțiile impuse în timpul
perioadei de construcție și de
exploatare
Comunitățile locale sunt
informate cu privire la programul
de construcție pentru a minimiza
eventualele nemulțumiri legate
de zgomot și vibrații

VMTG

Înainte de începerea
construcţiei şi în
timpul acesteia

4. CADRUL LEGAL EUROPEAN ŞI NAŢIONAL PENTRU INFORMARE ŞI
CONSULTARE PUBLICĂ, CERINŢELE EBRD, POLITICI CORPORATIVE ŞI
DOCUMENTE INTERNE ALE COMPANIEI
Comunicarea informațiilor și consultarea publică în cadrul Proiectului sunt guvernate în principiu de patru
tipuri de documente:
• Legislaţia Republicii Moldova privind procedurile de evaluare a impactului asupra mediului şi a celor
legate de implementarea proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale;
• Politici corporative de mediu și sociale ale VMTG;
• Politicile de mediu și sociale ale creditorului și cerințele de performanță, inclusiv PR 10 al EBRD privind
Comunicarea Informațiilor și Implicarea Factorilor Interesaţi.

4.1 Cadrul legal naţional
Legea nr. 105 din 9 iunie 2017 privind declararea utilității publice pentru lucrările de interes național
de construcție a conductei de gaz în direcția Ungheni-Chișinău și punerea în aplicare a unor măsuri
pentru funcţionarea, exploatarea și întreținerea gazoductului Iaşi-Chişinău-Ungheni:
Legea nr. 105/09.06.2017 a fost special adaptată pentru Proiect și stipulează cadrul legal pentru
achiziționarea și servituţile terenului. Aceasta stabilește principiile și pașii pentru expropriere și
implicarea factorilor interesaţi. Principalele aspecte referitoare la implicarea factorilor interesaţi sunt
următoarele:
• Accesul la informații privind procedura de expropriere
o PAP trebuie să fie informate personal cu privire la etapele de expropriere, la suprafața
terenului care va fi afectată de proiect, la cuantumul compensației și la documentele necesare
pentru a avea acces la compensație
• Mecanismul de plângere
o PAP sunt informate cu privire la existența unei proceduri de plângere și la măsurile necesare
pentru a accesa procedura de plângere
Legea Nr. 86 din 29 mai, 2014 privind Evaluarea Impactului asupra Mediului a Republicii Moldova:
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Legea nr. 86 din 29 mai, 2014 privind Evaluarea Impactului asupra Mediului a Republicii Moldova este o
transpunere parțială a Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13
decembrie, 2011 cu privire la evaluarea impactului unor proiecte publice și private asupra mediului
înconjurător.
Legea stabilește principiile EIA, definește sfera de aplicare a EIA, competențele autorităților competente
și procedura de implementare a activităților planificate. Aceasta definește, în plus, procedurile de
consultare publică și de participare la procesul EIA, care reprezintă punctul central al acestei secțiuni.
Principalele puncte sunt următoarele:

• Acces la și comentarii cu privire la documentație
o Publicului i se oferă posibilitatea de a avea acces la documentele aferente EIA și de a face
comentarii referitoare la unele dintre acestea
• Dezbateri publice
o Dezvoltatorul este obligat să examineze opinia publică prin intermediul consultărilor publice
(dezbateri publice și observații scrise). Dezbaterile publice se desfășoară pe teritoriul autorității
publice locale în care urmează să fie implementată activitatea planificată
o Informarea publicului cu privire la desfășurarea dezbaterilor publice: anunțuri în mass-media,
pagina web oficială a dezvoltatorului și a autorităţilor locale din zona proiectului, afişe în locuri
publice și birouri ale autorităţilor locale;
o Constatările dezbaterilor publice se înscriu într-o minută (indicarea numărului total de
participanți, a listei de întrebări, a obiecțiunilor și a propunerilor formulate).

4.2 Cerinţele EBRD privind comunicarea informaţiei şi implicarea factorilor interesaţi
Potrivit EBRD, implicarea factorilor interesaţi este esențială pentru construirea unor relații puternice,
constructive și deschise, care sunt esențiale pentru gestionarea cu succes a impactului și problemelor de
mediu ale unui proiect. Cerința de Performanță 1 a EBRD (PR 1) prevede că procesul ESIA va include un
proces de comunicare și consultare publică și implementarea de către client a unui Plan de Implicare a
Factorilor Interesaţi în conformitate cu PR ale EBRD.
Cerința de Performanță 10 a EBRD (PR10) prevede în continuare că legislațiile naționale (inclusiv cele care
transpun reglementările internaționale) privind comunicarea informațiilor publice și consultarea trebuie
respectate întotdeauna. Prin urmare, aplicarea EBRD PR10 urmărește completarea cadrului juridic
național.
PR10 conține îndrumări similare celor din Regulamentul UE nr. 347/2013, în sensul că factorii interesaţi
afectaţi, în special comunitățile locale afectate de punerea în aplicare a unui proiect beneficiază de un set
de măsuri proactive ale promotorului de proiect, care vizează (a) diminuarea sau eliminarea efectelor
negative de mediu sau sociale legate de implementarea proiectului și (b) asigurarea faptului că percepția
factorilor interesaţi asupra proiectului este cât mai precisă posibil.
Potrivit PR10, următoarele trebuie reţinute ca principii:
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• Promovarea comunicării transparente între promotorul de proiect, angajații săi, comunitățile locale
afectate direct de proiect și alţi factori interesaţi;
• Implicarea factorilor interesaţi este un proces lipsit de manipulare, interferență, constrângere și
intimidare;
• Implicarea factorilor interesaţi va fi diferențiată în funcție de apartenența lor la grupul factorilor
interesaţi direct afectaţi sau indirect afectaţi. Pentru grupurile vulnerabile se vor avea în vedere acțiuni
specifice care să elimine posibilele obstacole în calea participării lor la procesul de implicare;
• Implicarea factorilor interesaţi este un proces care trebuie să aibă loc în etapele incipiente ale proiectului
și să continue pe toată durata de viață a proiectului;
• Asigurarea accesului la un mecanism de primire/rezolvare a plângerilor, pentru ca factorii interesaţi să
își prezinte întrebările, preocupările sau nemulțumirile cu privire la proiect.

5. FACTORII INTERESAŢI AI PROIECTULUI
5.1 Identificarea factorilor interesaţi
Identificarea factorilor interesaţi reprezintă un pas esențial în gestionarea procesului de implicare a
factorilor interesaţi. Având în vedere statutul de proiect de interes național, procedura desfășurată în
vederea obținerii Autorizaţiei de Construire și identificarea proprietarilor de terenuri, precum și ESIA
elaborată în 2016, următoarele categorii de factori interesaţi au fost Identificate:
• Societatea civilă:
o Publicul larg: grupuri de populație afectate direct sau indirect și subgrupuri (de exemplu, tineret, fete și
grupuri de femei) și grupuri minoritare etnice.
o Persoanele care dețin terenuri sau bunuri afectate de proiect, atât pe cât și în afara amplasamentului.
o Persoanele care utilizează terenuri agricole sau resurse naturale, cum ar fi pădurile sau râurile.
o Intruşi aflaţi deja pe amplasament.
o Organizațiile și instituțiile oamenilor afectaţi de proiect, cum ar fi asociațiile de dezvoltare a satului,
grupurile de agrement, grupurile de femei, cooperativele agricole și de pescuit și grupurile religioase.
o Grupuri locale dezavantajate și fără posibilitate de a se manifesta, cum ar fi săracii și femeile.
o Oameni din satele învecinate care pot fi surse potențiale de muncă.
o Organizații ale societății civile: ONG-uri naționale și internaționale, organizații comunitare, fundații,
sindicate și institute de cercetare independente.
o Reprezentanți neoficiali: comunitate științifică, profesori de școală, lideri religioși.
• Guvernul
o Guvernul central: funcționari publici în ministere, cabinete etc.
o Adunări reprezentative: organisme guvernamentale alese;
o Instituții guvernamentale bilaterale și multilaterale: instituții financiare internaționale, donatori
guvernamentali bilaterali etc.
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• Sectorul privat:
o Societăți private (inclusiv furnizori, clienți și antreprenori), grupuri umbrelă reprezentând grupuri din
sectorul privat și camere de comerț.
o Mass-media.

5.2 Analiza factorilor interesaţi şi prioritizarea
Construcția conductei va traversa zona administrativă a următoarelor raioane, sate, comune și orașe:
• Raionul Chișinău-orașul Chișinău, comunele Tohatin, Stăuceni, Grătiești, Ghidighici;
• Raionul Strășeni-satele Sireți, Roșcani, Negrești, Căpriana, Vorniceni, comunele Rădeni, Ghelăuza,
Pănășești și Bucovăț;
• Raionul Călărași – comuna Tuzara, satele Pitușca, Nișcani, Temeleuți, Peticeni, Vălcineț, Sadova și
Călărași;
• Raionul Nisporeni – satul Milești;
• Raionul Ungheni – comunele Alexeevca, Pârlița, Todirești, Zagarancea și satul Rădenii vechi.
Informațiile obținute până în prezent arată că nu există intruşi în zonă, dar că există oameni care ocupă
teren pentru care nu au nici un titlu oficial scris. După ce Uniunea Sovietică a fost desfiinţată, oamenii au
primit terenul pe care l-au lucrat. Cu toate acestea, din motive încă neclare, unii dintre acești proprietari
nu au primit sau nu au solicitat un titlu legal asupra terenului.
Tabelul 5.1 enumeră factorii interesaţi identificaţi de ESIA și interesul acestora în cadrul proiectului:
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Tabel 5.1 Factori interesaţi identificaţi în timpul elaborării ESIA

Factori interesaţi Interesul
Factorilor
interesaţi
Societatea civilă

Percepţia problemei/
Aspecte de discutat

Resurse

Responsabilităţi

Date de contact

Proprietari şi
utilizatori de
terenuri
beneficiari ai
despăgubirilor în
natură şi/sau în
bani

Aceştia vor
pierde teren
privat şi teren
potenţial
productiv,
precum şi bunuri
agricole

Despăgubire dreaptă şi
acordată la timp pentru
teren şi culturi agricole

Teren şi bunuri
agricole

Neaplicabil

Nu sunt disponibile încă. De
definit în timpul etapei de
proiectare detaliată prin
intermediul unui studiu

Locuitorii din
Ungheni,
Calarasi, Straseni,
Nisporeni şi
Chisinau

Pot fi direct
afectaţi de
aspectele sociale
şi de mediu

Impacturi sociale şi de
mediu ale proiectului;
Planul de Management
pentru Mediu şi Social;
Oportunităţi de
angajare

Forţă de muncă

Neaplicabil

Neaplicabil

Săteni din zonele
înconjurătoare

Pot fi sursă
potenţială de
forţă de muncă

Oportunităţi de
angajare

Forţă de muncă

BIOTICA,
Asociaţie
Ecologistă

A conştientiza
şi a comenta
cu privire la
impactul
proiectului

Impacturi de mediu ale
proiectului; procesul de
consultare publică;
Planul de Management
pentru Mediu şi Social

Buget şi personal
intern

Pot fi sursă
potenţială de
forţă de muncă

Resurse publice (aer,
apă, sol, păduri)

Oamenii sunt implicaţi prin
intermediul autorităţilor
locale.

Neaplicabil

Neaplicabil
Oamenii sunt implicaţi prin
intermediul autorităţilor
locale.

BIOTICA este activă
în domeniul
conservării
biodiversităţii.
Participă la

Mun. Chisinau, str. N.
Dimo, 17/4 ap.22
fax: 0-22-495625;
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Factori interesaţi Interesul
Factorilor
interesaţi

Percepţia problemei/
Aspecte de discutat

Resurse

asupra
mediului

Mişcarea
Ecologistă a
Republicii
Moldova (inclusiv
filiala din
Ungheni)

AGROINFORM,
Federaţia
Naţională a
Producătorilor
Agricoli din

A conştientiza şi
a comenta cu
privire la
impactul
proiectului
asupra mediului

Să acorde sprijin
fermierilor
asociaţi care sunt
afectaţi de
proiect.

Impacturi de mediu ale
proiectului; procesul de
consultare publică;
Planul de Management
pentru Mediu şi Social

Impact legat de
pierderi de teren
productive şi bunuri
agricole

Buget şi personal
intern

Buget şi personal
intern

Responsabilităţi

Date de contact

elaborarea planurilor
de management
pentru zonele
protejate, elaborarea
reglementărilor şi
planurilor.

tel: 0-22-498837; 0-22-

EMM are principala
misiune/mandat de a
promova
conştientizarea
problemelor de
mediu din ţară prin
promovarea
acţiunilor
educaţionale în
domeniul mediului.
A participat şi la
elaborarea legilor şi
strategiilor pentru
mediu.

Mun. Chisinau, str.

Agroinform este o
reţea de 15
organizaţii regionale
care susţin
dezvoltarea
economică durabilă a
comunităţilor rurale

Mun. Chisinau, bd.

434726
http://www.bioticamoldova.
org

S.Lazo, 13
tel/fax: 0-22-232408; 022-237423;
tel: 0-22-232654
http://www.mem.md

Stefan cel Mare si Sfint,
123-V
fax: 0-22-237830;
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Factori interesaţi Interesul
Factorilor
interesaţi

Percepţia problemei/
Aspecte de discutat

Republica
Moldova

Guvern

Ministerul
Economiei

Dezvoltatorul şi
proprietarul
Proiectului;
Beneficiarul
împrumutului

EIA, Planul de
Management pentru
Mediu şi Social, PCDP

Resurse

Responsabilităţi

Date de contact

prin oferirea de
asistență complexă
în dezvoltarea
afacerilor și
marketing,
implementarea
tehnologiilor
avansate, precum și
reprezentarea
intereselor
membrilor săi prin
promovarea
politicilor de
dezvoltarea durabilă
a mediului rural.

tel: 0-22-237730

Ministerul este
Buget şi personal
intern al ministerului; responsabil pentru
analiza poziției
Împrumutul
sociale și economice,
Proiectului
a structurii și a stării
potențialului de
producție al
industriei;
agricultură,
complexe energetice,
transporturi,
comunicații și
infrastructuri rutiere
și alte ramuri ale

Business association.
http://www.agroinform.md

www.mec.gov.md
Persoana de contact pentru
proiect: D-na Mariana
Botezatu, Director la
Departamentul General de
Securitate şi Eficienţă
Energetică
mariana.botezatu@mec.
gov.md

Traducere din limba engleză
Factori interesaţi Interesul
Factorilor
interesaţi

Percepţia problemei/
Aspecte de discutat

Resurse

Responsabilităţi

Date de contact

consumului; pe
această bază,
elaborarea de
concepte, strategii și
programe pentru
restructurarea
sectoarelor
economice
și dezvoltarea socială
și economică a țării.
MEPIU (Unitatea
de Implementare
a Proiectelor
Energetice din
Republica
Moldova)

Reprezentantul
ME pentru
implementarea
proiectului

EIA, Planul de
Management pentru
Mediu şi Social, PCDP

Împrumut Banca
Mondială

MEPIU este
organizația cheie în
sprijinirea
implementării
Proiectului Energy II
din punct de vedere
tehnic. După
necesitate și
în sfera de
competență a
acestuia,
unitatea de
implementare este
implicată
de către Ministerul
Economiei și
alte instituții ale
administrației
publice
în evaluarea

www.mepiu.moldnet.md
mepiu@mepiu.md
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Factori interesaţi Interesul
Factorilor
interesaţi

Percepţia problemei/
Aspecte de discutat

Resurse

Responsabilităţi

Date de contact

evoluțiilor cheie pe
termen lung în
sectorul energetic și
în cadrul cooperării
internaționale în
domeniu.
Ministerul
Mediului

Autorizaţia sau
acordul acestuia
sunt necesare
pentru
construirea
conductei.

EIA, Planul de
Management pentru
Mediu şi Social, PCDP
Aprobări:
Solicitare,
Program EIA /ToR,
EIA
Documentaţie/Raport

Ministerul
Agriculturii şi
Industriei
Alimentare

Permisiunea sau
acordul său este
necesar pentru a
localiza conducta
pe "Ghidighici",
pe teritoriile
Stației Didactice
(unitatea
administrativă
Gratiesti) a
Universității
Agrare de Stat din
Moldova, precum
și ale Colegiului
Național de
Viticultură și

EIA, Planul de
Management pentru
Mediu şi Social, PCDP

Ministerul Mediului Www.mediu.gov.md
Buget şi personal
intern al ministerului; va coordona procesul
de evaluare a
impactului asupra
mediului al
facilităților
planificate și al
intreprinderilor cu
efect substanțial
asupra mediului.
Buget şi personal
intern al ministerului

Ministerul
Agriculturii
promovează o
utilizare rațională a
resurselor naturale și
protecția mediului,
are competenţa
pentru lucrările de
cadastru funciar și
forestier,
monitorizarea
terenurilor, punerea
în aplicare a unei

www.maia.gov.md

Traducere din limba engleză
Factori interesaţi Interesul
Factorilor
interesaţi

Percepţia problemei/
Aspecte de discutat

Resurse

Inspecţia va
asigura
conformitatea
procesului EIA
cu Legea EIA

EIA, Planul de
Management pentru
Mediu şi Social, PCDP

Buget şi personal
intern al agenţiei

http://inseco.gov.md/
Agenția exercită
controlul de stat și
supravegherea
respectării legislației
și reglementărilor
valabile în domeniul
protecției mediului și
al utilizării resurselor
naturale de către
operatorii economici
de orice tip.

EIA, Planul de
Management pentru
Mediu şi Social, PCDP

Buget şi personal
intern al agenţiei

Sarcina generală a
Agenției este de a
pune în aplicare
prerogativele și
obligațiile
internaționale
ratificate ale
Republicii Moldova

Implicarea
acestei agenţii în
procesul EIA va
fi o decizie a
Ministerului
Mediului
Agenţia
Moldsilva

Permisiunea sau
acordul său este
necesar pentru a
localiza
conducta pe
terenurile
forestiere
deținute de stat

Date de contact

politici uniforme
pentru gestionarea
terenurilor și
controlul asupra
utilizării terenurilor.

Vinificare din
unitatea
administrativă
Stauceni.
Implicarea acestui
minister în
procesul EIA este
o decizie a
Ministerului
Mediului

Inspecţia
Ecologistă de
Stat

Responsabilităţi

www.moldsilva.gov.md

Traducere din limba engleză
Factori interesaţi Interesul
Factorilor
interesaţi

Percepţia problemei/
Aspecte de discutat

Resurse

și gestionate de
subdiviziunile
sale.
Implicarea
acestei agenții în
procesul EIA
este o decizie a
Ministerului
Mediului
Agenţia Apele
Moldovei

Consiliile din
Raioanele

Responsabilităţi

Date de contact

privind dezvoltarea,
promovarea și
implementarea
politicii sale în
domeniile
silvicultură și
vânătoare.

Permisiunea sau
acordul său este
necesar pentru
localizarea
conductei pe
terenurile
acvatice, fâșii de
protecție fluviale
și zonele
protejate ale
râurilor.
Implicarea
acestei agenții în
procesul EIA
este o decizie a
Ministerului
Mediului

EIA, Planul de
Management pentru
Mediu şi Social, PCDP

Buget şi personal
intern al agenţiei

Agenția "Apele
Moldovei" este
autoritatea
administrativă
responsabilă cu
punerea în aplicare a
politicii de stat în
domeniul gestionării
resurselor de apă,
hidrologice,
aprovizionării cu apă
și salubritate, care
operează în cadrul
Ministerului
Mediului.

www.apelemoldovei.gov

Localizate în
zona proiectului

EIA, Planul de
Management pentru
Mediu şi Social, PCDP

Buget şi personal
intern

Autorităţile de Nivel
1 şi Nivel 2 dau
dispoziţii în
conformitate cu

www.crungheni.md

.md

www.calarasi.md

Traducere din limba engleză
Factori interesaţi Interesul
Factorilor
interesaţi

Percepţia problemei/
Aspecte de discutat

Ungheni,
Calarasi, Straseni,

Comunicarea
Informaţiilor
proiectului

Chisinau,
autorităţi locale
de nivel 1 din
zonă

Sectorul privat
Media

Resurse

Consultare publică:
culegerea comentariilor
şi întrebăriloe;
transmiterea acestora la
Men sau la dezvoltator;
sprijin pentru
organizarea
dezbaterilor publice

Publicarea
informaţiilor
despre procesul
EIA

Comunicarea
informaţiilor
proiectului

Platforme de
comunicare (TV,
radio, internet
şi ziare)

Responsabilităţi

Date de contact

legea privind
punerea în aplicare a
consultărilor publice
privind proiectele de
importanță locală,
care pot avea
consecințe
economice, de mediu
și sociale (pentru
viața oamenilor,
pentru cultură,
sănătate și protecția
socială a
comunităților locale
și a serviciilor
publice);
precum și cu privire
la alte chestiuni care
sunt de interes
pentru întreaga
populație a unității
administrativteritoriale sau pentru
o parte a acesteia.

www.straseni.md

Media naţională,
regională şi locală
îndeplineşte nevoile
de comunicare ale
proiectului.

www.nisporeni.md
www.chisinau.md

Traducere din limba engleză
Factori interesaţi Interesul
Factorilor
interesaţi

Percepţia problemei/
Aspecte de discutat

Resurse

Responsabilităţi

Date de contact

Traducere din limba engleză

5.3 Implicarea publică şi participarea factorilor interesaţi în trecut
5.3.1 Implicarea în timpul studiului de pre-fezabilitate
În timpul pregătirii studiului de pre-fezabilitate, consultări cu actorii relevanți au fost întreprinse de către
compania de consultanță care lucrează pentru pregătirea documentației proiectului. Membrii sectorului
privat, guvernul, comunitatea științifică și instituțiile de finanțare au fost consultați în această fază inițială
pentru a discuta chestiuni tehnice, de proiectare, juridice, politice și de mediu. Feedback-ul de la aceste
reuniuni a fost încorporat în studiile efectuate până în prezent.
Toate activitățile de implicare desfășurate în perioada de pre-construcție au fost finalizate și sunt în
conformitate cu cerințele legale pentru proiect.
Un rezumat al acestor activități este detaliat în tabelul 5.3.1:
Tabelul 5.3.1 Rezumatul consultărilor de pre-fezabilitate

Data şi locul
16.07.2014
Biroul
Gazproiect,
Moldova
17.07.2014
Birourile
Ministerului
Economiei din
Moldova
18.07.2014
Biroul temporar al
Vestmoldtransgas,
Moldova
21.07.2014
Biroul MEPIU din
Moldova
30.07.2014
Biroul ANRE din
Moldova
30.07.2014
Biroul Energocom
din Moldova
19.09.2014
Birourile
Ministerului
Economiei din
Moldova

Factori interesaţi implicaţi
Sectorul privat
Gazproiect – Gazproiect este o companie de
inginerie care are autorizaţia şi resursel
necesare să proiecteze conducte principale
de gaze HP
Guvern
Ministry of Economy (MoE)

Descriere

Vestmoldtransgas – companie de stat
înfiinţată pentru exploatarea gazoductului
Iaşi – Ungheni – Chişinău.

Discutarea aspectelor legate de
traseul şi conexiunile
proiectului.

MEPIU (Unitatea de Implementare a
Proiectelor Energetice din Republica
Moldova)
ANRE (Agenţia Naţională de Reglementare
în domeniul Energetic din Republica
Moldova)
S.A. Energocom – companie de stat care
deţine licenţa de furnizare a energiei
electrice şi gazelor, cu tarife
nereglementate.
Ministerul Economiei (MoE)

Discutarea aspectelor legate de
traseul şi conexiunile
proiectului.
Discutarea aspectelor legale şi
regulamentare

Discutarea fondului proiectului,
proiectarea, traseul, și studiul
de fezabilitate.

Predarea listei membrilor
Grupului de Lucru; Predarea
documentelor și standardelor
tehnice; discutarea proiectării.

Discutarea aspectelor de
aprovizionare

Comunicarea informaţiilor
referitoare la lucrările efectuate
până în prezent; discutarea
aspectelor legate de partea
tehnică, proiectare,
aprovizionare, cerere, partea
legală, buget şi traseu.
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23.09.2014
Birourile
Ministerului
Finanţelor, Moldova
15.10.2014
Biroul MEPIU din
Moldova

Ministrerul Finanţelor

15.10.2014
Birourile
Ministerului
Economiei din
Moldova
16.10.2014
Birourile
Ministerului
Economiei din
Moldova
16.10.2014
Birourile
Ministerului
Economiei din
Moldova
16.10.2014
Birourile
Ministerului
Mediului,
Moldova

Ministerul Economiei, Agenţia pentru
Proprietate Publică, Unitatea PPP

Discutarea taxelor, altor sarcini
fiscale ale proiectului, aciziţiile
publice, garanţia suverană şi
împrumut.
Discutarea aspectelor legate de
conexiunea proiectului, costuri
şi aspecte tehnice; discutarea
termenelor
Discutarea aspectelor legale şi
regulamentare legate de PPP

Ministerul Economiei, Consilierul pentru
Politici Energetice de la Cabinetul Prim
Ministrului

Discutarea aspectelor legate de
piaţa gazelor naturale şi
aprovizionare

Ministerul Economiei

Informarea MoE despre
progresul lucrărilor la traseu

Inspecţia Statală de Mediu, subordonată
Ministerului Mediului

Informarea Ministerului
Mediului despre stadiul
proiectului; discutarea
aspectelor legate de traseu, EIA,
proceduri şi autorizaţii.

23.07.2014
Moldova

EBRD

MEPIU (Unitatea de Implementare a
Proiectelor Energetice din Republica
Moldova)

Instituţii Finanţatoare Internaţionale

17.10.2014
Academia de Ştiinţe,
Institutul de
Inginerie Energetică

Comunitatea ştiinţifică
Academia de Ştiinţe, Institutul de Inginerie
Energetică

03.12.2014
Chisinau

Şedinţe de grup
Ministere şi agenţii guvernamentale; EI şi
EBRD; Delegaţia UE; Ambasada României;
SIDA

04.12.2014
Chisinau

Ministerul Economiei, EBRD,
EIB

Discutarea capacităţii şi fondului
proiectului.
Discutarea prognozei
consumului de gaze în
Republica Moldova

Workshop pentru prezentarea și
discutarea studiului de
prefezabilitate: traseu, baza de
proiectare, probleme de mediu,
opțiuni de recuperare a
investițiilor, și probleme
economice/comerciale
Workshop pentru discutarea
studiului de prefezabilitate:
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04.12.2014
Chisinau

ANRE (Agenţia Naţională de Reglementare
în domeniul Energetic din Republica
Moldova); EBRD; EIB

aspecte economice/financiare,
cooperarea Moldova/România,
dezvoltarea juridică și de
reglementare, PIU (Unitatea de
Implementare a Proiectului),
normele privind achizițiile,
cooperarea cu Ministerul
Mediului, normele de
construcție
Discutarea studiului de prefezabilitate: aspecte
economice/financiare,
dezvoltarea juridică și de
reglementare, tarife, distribuţia
gazelor naturale.

5.3.2 Implicarea în timpul etapei ESIA
La începutul lunii februarie, 2015 a început organizarea și planificarea ESIA și a studiului de fezabilitate.
Fichtner a fost implicat în reuniunile de grup întreprinse în acest scop la Chișinău. După aceste reuniuni,
s-a convenit asupra agendei de realizare a activităților ESIA, iar inițiatorul proiectului (MoE) și autoritatea
responsabilă (MoEn) au întreprins anumite activități de comunicare în conformitate cu cerințele legale ale
noii legi EIA.
Toate activitățile de implicare desfășurate în cadrul procesului ESIA au fost finalizate și sunt în
conformitate cu cerințele legale pentru proiect.
Un rezumat al consultărilor este prezentat în tabelul 5.3.2:
Tabelul 5.3.2 Consultări în timpul etapei ESIA

Data şi locul
04.02.2015
05.02.2015
Chişinău

Factorii interesaţi implicaţi
MoEn; MoE; EIB şi EBRD;
Delegaţia UE; Ambasada României; MEPIU;
Grupul de Lucru

13.02.2015

MoE; MEPIU; Grupul de Lucru; MoEn

17.02.2015

MoEn; publicul larg;
persoane afectate

Descriere
Prezentarea MEPIU; discutarea
cronologiei pentru EIA;
clarificările cu privire la noua
lege EIA; discuții despre
dezbaterile publice;
considerente comerciale;
aspecte tehnice;
date de intrare; coordonarea cu
guvernul României;
responsabilitățile și bugetul.
MoE, ca iniţiator al proiectului,
a depus "Cererea
în ceea ce privește activitățile
planificate " la autoritatea
responsabilă (MoEn).
MoEn a comunicat pe site-ul
său web că a fost depusă o
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25.02.2015

MoEn; MoE; publicul larg;
persoane afectate

04.03.2015

MoEn; MoE; publicul larg;
persoane afectate; autorităţi de nivel 2

20.03.2015

MoE; publicul larg;
persoane afectate

20.03.2015
25.03.2015

MoE; autorităţi de nivel 2

25.03.2015

MoE; MoEn

30.03.2015

MoE; autorităţi de nivel 2

27.03.2015 şi
03.04.2015

MoEn; ziare naţionale şi locale; publicul
larg; persoane afectate

Cerere pentru gazoductul
Ungheni - Chişinău
MoEn a comunicat pe site-ul
său web şi către MoE rezultatul
Evaluării Preliminare a
activităţilor planificate.
MoEn a counicat pe site-ul său,
la MoE și la autorităţile de nivel
2 din zonă rezultatul noii
Evaluări Preliminare a
activităților planificate (după
discuții cu
autoritățile române)
MoE a publicat pe site-urile web
ale MEPIU şi MOE draftul
Programului EIA
MoE a comunicat prin scrisoare
şi e-mail draftul Programului EIA
către cele 5 consilii raionale
potenţial afectate
MoE a comunicat MoEn draftul
programului EIA pentru
evaluare şi comentarii
MoE a tipărit 5 exemplare ale
Programului EIA şi le-a distribuit
celor 5 consilii raionale.
Au fost publicate anunţuri în
ziare privind faptul că draftul
Programului EIA este disponibil
pentru comentarii publice

5.3.3 Implicarea în scopul achiziţiilor funciare (după publicarea Legii nr. 105/2017)
În conformitate cu Legea nr. 105/2017, MEPIU s-a angajat în 2018 la o serie de măsuri pentru implicarea
factorilor interesaţi relevanţi și a persoanelor afectate de proiect. În acest context, MEPIU a efectuat
următoarele acțiuni:
• Notificarea în scris a proprietarilor de terenuri;
• Afișarea informațiilor relevante ale proiectului la sediul autorităților locale;
• Reuniuni cu reprezentanții autorităților locale;
• Consultări publice;
• Reuniuni individuale;
• Notificarea prin e-mail a factorilor interesaţi.
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Un rezumat al activităților este prezentat în tabelul 5.3.3 de mai jos:
Acţiune
Notificare
scrisă

Data şi locul
25.06.2018 09.07.2018

Factori interesaţi implicaţi
Proprietari de teren

Afişarea
informaţiilor
relevante
despre proiect
la sediul
autorităţilor
locale

02.07.2018 04.07.2018

Publicul larg, persoane afectate

Întâlniri cu
reprezentanţii
autorităţilor
locale

2018

Autorităţi locale

Consultări
publice

23.07.2018 08.08.2018

Publicul larg, persoane afectate,
autorităţi locale

Descriere
Toți proprietarii de
terenuri care sunt afectați
de proiect au fost
notificați în scris.
Notificarea conținea
informații despre obiectul
exproprierii, termenul de
evacuare a terenului și
informații generale despre
procedura de expropriere.
Simultan cu transmiterea
notificărilor, informațiile
conținute în acestea și
extrasele din planurile
cadastrale,
corespunzătoare fiecărei
localități, cu informații
privind axa conductei și
terenurile situate în fâşia
de lucru pentru
construcția conductei de
gaz au fost afişate la
sediul autorităţilor locale
din localităţile al căror
teren va fi afectat de
lucrările de construcție.
Procesul de informare și
consultare a fost inițiat cu
primarii localităților
afectate de construcția
conductei pentru a stabili
o relație de cooperare în
organizarea și
desfășurarea procedurii
de expropriere și în
informarea persoanelor
afectate cu privire la
etapele ulterioare ale
acestui proces și la
punerea în aplicare a
proiectului în general.
În cadrul acestor reuniuni,
persoanelor care au
participat le-au fost
furnizate detalii, în limbaj
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Acţiune

Data şi locul

Factori interesaţi implicaţi

Întâlniri
individuale

2018

Persoane afectate, proprietari de
teren

Prpopuneri de
expropriere

2019

Persoane afectate, proprietari de
teren

Descriere
accesibil, cu privire la
prevederile legale privind
procedura de expropriere
pentru construcția
conductei.
Reuniuni individuale cu
persoane afectate au fost
întreprinse ca o măsură
suplimentară de
informare și consultare
pentru a anticipa unele
impacturi ale construcției
conductelor asupra
persoanelor cu cazuri
specifice, cum ar fi
proprietarii de terenuri cu
plantații multianuale sau
la cererea persoanelor
afectate.
Toți proprietarii de
terenuri afectați de
proiect au fost notificați în
scris cu privire la
cuantumul compensației
propuse, pe baza
rapoartelor de evaluare.

O defalcare pentru fiecare Unitate Administrativă a consultărilor publice care au avut loc între
23.07.2018-08.08.2018, poate fi observată mai jos. Un total de 112 de persoane au participat la
consultări, dintre care 76 bărbați și 36 femei.
Unitate Administrativă
Călărași
Ungheni
Strășeni
Chișinău
Stăuceni

Număr de
participanţi
18
33
19
20
22

Bărbaţi
16
17
10
14
19

Defalcare după sex
Femei
2
16
9
6
3

5.3.4 Implicarea factorilor interesaţi, planificată pentru 2020
Tabelul de mai jos prezintă planul de acțiune pentru implicarea factorilor interesaţi pentru 2019-2020.
Acest lucru a fost conceput pe baza calendarului de implementare a proiectului și a nevoilor actuale de
implicare. Planul de acțiune va fi actualizat în funcție de necesități sau cel puțin o dată pe an.

Traducere din limba engleză
Nr.

ACŢIUNE

Factorul implicat ţintă

Scop/Descriere

Termenul estimat

Responsabil

Divulgarea pachetului ESMF Cadrul de management social
și de mediu (ESMF) va fi
dezvăluit în mod public:
- electronic prin site-ul web al
BERD și VMTG;
- pe suport de hârtie: la sediul
VMTG
- o copie pe suport de hârtie a
Planului de Acțiuni de
Remediere pentru achiziția
de terenuri va fi, de
asemenea, disponibilă în
oficiile consiliilor raionale
Ungheni, Nisporeni, Strășeni
și Călărași.
Actualizarea website-ului
proiectului cu informaţii
relevante privind progresul
proiectului

Toţi factorii interesaţi

Furnizarea de
informații
semnificative și în timp
util privind dezvoltarea
și managementul
proiectului

Octombrie 2019

VMTG

Toţi factorii interesaţi

Minimum once per
month

VMTG

Acoperirea în Media

Toţi factorii interesaţi

-furnizarea de
informații constante și
în timp util despre
proiect
-Noutăţi despre
proiect: stadiul,
rezultatul dezbaterilor
publice etc.
- comunicate de presă/
conferinţe
- participarea la
evenimente mediatice
- etc.

Atunci când sunt
finalizate etape cheie
ale proiectului sau
atunci când este
necesar

VMTG

Aspecte Generale
1

2

3

Traducere din limba engleză
Nr.

ACŢIUNE

Factorul implicat ţintă

Scop/Descriere

Termenul estimat

Responsabil

4

Mecanism de plângere

Toţi factorii interesaţi

-depunerea plângerilor
scrise
-apeluri primite pentru
sugestii/reclamații
-depunerea online a
plângerilor

Toată durata
proiectului

VMTG

Achiziţiile funciare
1

VMTG va depune eforturi să
încheie un acord cu MEPIU /
IPOT cu privire la procesul de
implementare RAP

Ministerul Economiei/
MEPIU și IPOT

Elaborarea și
convenirea unui cadru
de lucru pentru a se
asigura că RAP este
implementat corect

Q4 2019

VMTG

2

Implementarea acțiunilor de
implicare prevăzute conform
RAP

PAP

Furnizare de informații
privind drepturile
legate de achiziția
drepturilor funciare

Trim. 4 2019 – Trim.1
2020

VMTG

- Furnizarea
informaţiilor către
antreprenorii potenţiali
despre condiţiile
participării la licitaţie
- Furnizarea
clarificărilor
către antreprenorii
potenţiali despre
condiţiile participării la
licitaţie

Trim. 1-Trim. 2 2019

VMTG

Trim. 1-Trim. 2 2019

VMTG

Procesul de licitaţie
1

Publicarea documentaţiei de
licitaţie

Antreprenori potenţiali

2

Răspunsul la clarificări

Antreprenori potenţiali

Traducere din limba engleză
Nr.

ACŢIUNE

Factorul implicat ţintă

Scop/Descriere

Termenul estimat

Responsabil

Comunităţi locale din zona
Proiectului

Postarea anunțurilor în
comunitățile locale
privind demararea
construcției, programul
de construcție și
activitățile specifice de
construcție

Înainte de începerea
lucrărilor

VMTG

- Informaţii în cazurile
în care PAP sunt
necunoscute sau nu au
fost găsite

Înainte de începerea
lucrărilor

VMTG

- CLO vor organiza
consultări de-a lungul
fâşiei cu Drept de
Trecere a proiectului
pentru a răspunde
unor probleme
specifice care ar putea
apare din cauza
lucrărilor

În timpul etapei de
construcţie

VMTG

Activităţile de construcţie
1

Transmiterea notificărilor cu
privire la începerea lucrărilor

Autorităţi locale şi raionale

2

Afişarea notificării privind
începerea execuţiei lucrărilor

Comunităţi locale din zona
Proiectului
Autorităţi locale şi raionale

3

Consultări Ad-hoc

Comunităţi locale din zona
Proiectului
Autorităţi locale şi raionale

Traducere din limba engleză

6. MECANISMUL DE PLÂNGERE
6.1 Ce anume poate fi considerat o plângere
O plângere poate fi o reclamaaţie, îngrijorare, întrebare, sugestie sau alte comentarii despre proiect
și modul în care acesta este implementat.
Este important să rețineți că depunerea unei plângeri este prima condiție și, de asemenea, un instrument
necesar pentru VMTG, să cunoască orice preocupări și să le răspundă. În acest sens, VMTG își asumă
întreaga responsabilitate și imparțialitate în gestionarea tuturor plângerilor primite, a răspunsurilor
depuse și în desfășurarea unui dialog deschis și de încredere cu toţi factorii interesaţi.

6.2 Ce este Mecanismul de Plângere?
Mecanismul de plângere este un mecanism foarte util și practic dedicat primirii, înregistrării, investigării
cererilor, plângerilor și întrebărilor despre proiect și transmiterea răspunsurilor la acestea.
Mecanismul de Plângere este conceput pentru a permite factorilor interesaţi Afectaţi sau oricăror alte
părți interesate să își prezinte plângerile cu privire la proiect către VMTG și MEPIU. Mecanismul de
Plângere, la fel ca în cazul SEP, va fi în vigoare pe toată durata de viață a proiectului, și anume în etapele
de planificare, construcție și exploatare.
O plângere poate lua forma unei plângeri specifice cu privire la impacturi, daune sau prejudicii cauzate de
proiect. În mod similar, o plângere se poate referi la preocupările legate de accesul la procesul de implicare
a factorilor interesaţi sau despre modul în care au fost abordate observațiile. Plângerile pot fi, de
asemenea, legate de activitățile de proiect în timpul construcției sau exploatării ori incidente percepute
sau impacturi.

6.3 Cum se depune o plângere?
Datorită faptului că entitatea responsabilă de implicarea factorilor interesaţi diferă în cazul diferitelor faze
ale proiectului, MEPIU pentru prefezabilitate și faza de achiziție a terenurilor și VMTG pentru faza de
construcție și de exploatare, trebuie să facem diferența între două procedurile de reclamație:
• Plângerile privind achiziționarea de terenuri și servituţile;
• Plângerile privind construcția și exploatarea.
Cu toate acestea, deoarece această diferențiere s-ar putea dovedi confuză pentru publicul larg, PMU ar
trebui să poată primi toate tipurile de plângeri legate de proiect și să le transfere entității responsabile.
De asemenea, PMU ar trebui să monitorizeze stadiul plângerii și să înregistreze procesul de soluționare.

6.3.1 Depunerea plângerilor privind achiziţiile de terenuri şi servituţile
MEPIU este responsabil de informarea factorilor interesaţi și de punerea în aplicare a mecanismului de
plângere pentru achiziționarea de terenuri și servituţi, în conformitate cu Legea nr. 105/2017. În
scrisoarea de expropriere (a se vedea Anexa C), s-a notificat posibilitatea de a prezenta plângeri cu privire
la dobândirea de terenuri și la servituţi. Toate plângerile trebuie să fie înscrise în termen de 45 de zile de
la primirea scrisorii și trebuie să conțină o justificare și documente pentru a sprijini cererea lor.

Traducere din limba engleză
Documentele vor fi trimise Comisiei înființate de MEPIU la adresa: Chișinău, str. Alecu Russo, nr. 1, blocul
a1.
MEPIU a elaborat deja un registru de reclamații care va fi transmis VMTG sub rezerva acordului care va fi
dezvoltat între cele două părți.

6.3.2 Depunerea plângerilor privind construcţia şi exploatarea
VMTG răspunde de informarea factorilor interesaţi și de punerea în aplicare a mecanismului de plângere
pentru fazele de construcție și exploatare ale proiectului.
Un Formular de Plângere Publică (a se vedea anexa A) este disponibil pentru depunerea plângerilor. Astfel
de Formulare de Plângere vor fi disponibile sub formă tipărită în AU pe care le traversează proiectul,
precum și în versiune electronică pe site-ul web VMTG (www.vmtg.md). Cu toate acestea, alte adrese
scrise, e-mailuri, mesaje text și apeluri telefonice pot fi, de asemenea, utilizate pentru depunerea
plângerilor, astfel cum este descris mai jos.
Factorii interesaţi vor putea depune o plângere în legătură cu proiectul, în orice moment și gratuit,
utilizând una sau mai multe dintre următoarele modalități:
• Contactarea Managerului de Legătură cu Comunitatea al VMTG la +373 22 66 72 91 sau prin e-mail la
office@vmtg.md.
• Contactarea Agenţilor de Legătură cu Comunitatea ai VMTG (CLO locali). Datele lor de contact vor fi
furnizate într-o etapă ulterioară, împreună cu următoarea revizuire a prezentului SEP.
• depunerea unei plângeri în scris la primărie, cu scopul de a fi transmisă VMTG/ CLO locali;
• depunerea unei plângeri verbale în persoană la primărie sau la CLO locali în cazul în care un factor
interesat nu este în măsură să sau nu-i este uşor să depună o plângere în scris;
• trimiterea unei plângeri prin fax sau prin poştă ori email la datele de contact de mai jos:
-

Poştă: Addresa: Blvd. Ștefan cel Mare nr. 180 et.5 bir. 516;

-

E-mail: office@vmtg.md

-

Fax +373 222 910 40

• Completarea unui formular de Contact
https://www.vmtg.md/index.php/contact;

disponibil

pe

site-ul

web

al

VMTG

la

:

Reclamanţii vor avea opțiunea de a depune plângeri anonime folosind oricare dintre mijloacele descrise
mai sus, cu toate acestea, pentru a permite urmărirea și feedback-ul, se recomandă să se furnizeze detalii
de contact. În cazuri justificate, VMTG va lua în considerare, de asemenea, nemulțumirile anonime.
Pe lângă mijloacele descrise mai sus privind modalitățile de a depune plângeri, factorii interesaţi vor avea
posibilitatea de a-și exprima îngrijorarea sau de a face reclamații verbale în timpul reuniunilor publice
organizate pentru proiect. Aceste reuniuni publice vor fi programate și anunțate într-un interval de timp
rezonabil.

Traducere din limba engleză
Pentru un tratament eficace al plângerilor, acestea ar trebui să includă un set de informații minime
referitoare la:
• Motivul/Descrierea/a situației/reclamației;
• Datele de contact ale persoanei care depune reclamația;
• Data depunerii.

6.4 Procesarea plângerilor
Ca și în cazul procesului de depunere a plângerii, procesarea acesteia va fi, de asemenea, împărțită în
două faze diferite:
• Procesarea plângerii în ceea ce privește achiziția și servituţile terenurilor;
• Procesarea plângerii privind construcția și exploatarea.

6.4.1 Procesarea plângerilor privind achiziţiile de terenuri şi servituţile
În conformitate cu acordul de privatizare a VMTG, responsabilitățile pentru achiziția de terenuri și
servituți pentru acest proiect sunt ale Ministerului Economiei (prin MEPIU). După cum a fost deja
menționat, toate activitățile anterioare legate de acest subiect au fost realizate de aceștia.
PAP-urile au posibilitatea de a transmite MEPIU o plângere legată de procesul de achiziție a terenurilor.
Sistemul de reclamații proiectat de aceștia este în conformitate cu legislația din Moldova și cerințele
BERD. O comisie privind plângerile, formată din 3 experți desemnați de MEPIU și 3 localnici, va fi
stabilită, așa cum prevede Legea nr. 105/2017. Procedura de plângere constă în următorii pași:
1. Identificarea plângerii: Plângerea este înregistrată și clasificată după ce PAP o înaintează Comisiei.
2. Comisia analizează plângerea și emite o decizie de stabilire a cuantumului compensației.
3. Decizia este comunicată PAP în termen de 5 zile de la emitere.
4. În cazul în care PAP nu este mulțumit de propunere, se poate adresa apoi unei instanțe de judecată în
termen de 2 ani de la emiterea noii propuneri.

6.4.2 Procesarea plângerilor privind construcţia şi exploatarea
Plângerea va fi analizată de către personalul responsabil al VMTG și vor fi identificate toate acțiunile
corective necesare.
Figura 7.4 prezintă etapele generale care vor fi efectuate atunci când VMTG primește o plângere:

Traducere din limba engleză
Plângerea primită

Plângerea înregistrată
şi clasificată de PMU

Implementarea
acţiunilor corective

Se înregistrează
cum a fost
adresată plângerea

DA

Plângerea este
anonimă?

Se obţin mai multe
informaţii de la reclamant
pentru a stabili validitatea
neînţelegerii şi dacă este
necesară sau nu o acţiune
corectivă.

NO

NU

Informarea
reclamantului
despre rezultatul
plângerii sale

Reclamantul este
satisfăcut de
răspuns?
DA

Implementarea acţiunii
corective

Înregistrează cum a
fost adresată
plângerea.

Se informează
reclamantul despre
rezultatul plângerii sale
DA
Reclamantul este
satisfăcut de răspuns?
NU
Dacă nu se ajunge la o
înţelegere, se consideră
medierea externă.
Figura 7.4 Prezentare generală a mecanismului de plângere

Figura 7.4

Traducere din limba engleză
Procedura de plângere cuprinde următorii pași:
1. Identificarea plângerii: plângerea este înregistrată și clasificată în „Jurnalul Plângerilor” (a se vedea
Anexa 5)", în mod scris și electronic, de către CLM şi CLO. Jurnalul Plângerilor va fi ținut de Unitatea de
Management a Proiectului;
2. Plângerea este recunoscută în mod oficial prin reuniuni sau scrisori comunitare, după caz, de la
înregistrare. În cazul în care recursul nu poate fi înțeles, VMTG va solicita date suplimentare pentru
clarificări;
3. Plângerea este analizată și se va elabora un răspuns de către departamentele relevante; răspunsul va
fi transmis către CLM.
4. Acțiunile necesare sunt puse în aplicare pentru a rezolva problema, iar realizarea acestora se
înregistrează în Registrul Plângerilor;
5. Răspunsul trebuie aprobat și semnat de către Managerul CL și de către managerii de Proiect, după
caz;
6. Răspunsul plângerii este comunicat reclamantului;
7. În situația în care reclamantul nu este mulțumit de răspunsul propus, se poate solicita o investigație
suplimentară. În acest caz, VMTG va solicita informații suplimentare din partea reclamantului pentru a
stabili validitatea pretenţiei și pentru a propune un răspuns actualizat. În cazul în care cel de-al doilea
răspuns nu este încă satisfăcător pentru reclamant, următorul pas este adresarea către o instanță de
justiție.
8. Plângerea este închisă cu o notă referitoare la soluție în Registrul Plângerilor. (Plângerea va fi
considerată rezolvată și reclamantul satisfăcut de măsurile luate atât timp cât după informarea
reclamantului cu privire la măsurile luate, el nu va trimite o nouă plângere cu privire la acelaşi subiect.)
Plângerile primite de antreprenori vor fi înregistrate de aceştia în Jurnalele lor de Plângeri și vor fi
raportate lunar Departamentului de Comunicare și Management pentru Factorii Interesaţi din cadrul
PMU.
În timpul construcției, VMTG va efectua audituri periodice E&S la antreprenorii săi și va verifica cu
atenție eficacitatea mecanismelor lor de plângere și, acolo unde este posibil, va lua măsuri pentru
remedierea oricăror impedimente.

6.5 Înregistrările plângerilor
Registrul Plângerilor va asigura înregistrarea plângerilor, cu un număr de intrare pentru fiecare plângere,
pentru urmărirea efectivă a acestora. Registrul Plângerilor se va realiza după modelul Jurnalului
Plângerilor prevăzut în Anexa B.

Traducere din limba engleză

7. FUNCŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI ÎN IMPLEMENTAREA SEP
VMTG este principala entitate responsabilă de implementarea SEP.
Un rol specific a fost inclus în organigrama Unității de Management al Proiectului pentru a aborda
aspectele sociale și a colabora cu factorii interesaţi: Managementul Factorilor interesaţi și Comunicarea
Proiectului. În afară de expertul CSM, 2 Agenţi de Legătură Comunitari vor fi incluși în echipa de proiect
pentru a oferi o legătură directă cu comunitatea locală.
În cadrul PMU, expertul Comunicare și Management al Factorilor interesaţi are următoarele
responsabilități:
• Actualizarea registrului factorilor interesaţi din cadrul proiectului
• Actualizarea matricei părților interesate în funcție de interesul și influența lor asupra proiectului.
• Să determine informațiile necesare pentru fiecare factor interesat
• Actualizarea Planului de Implicare a factorilor interesați
• Pregătește, elaborează, implementează și actualizează Planul de Management a lcomunicării aferent
proiectului;
• Pregătește și monitorizează actualizările privind informațiile legate de proiect pe pagina web a
companiei;
• Oferă suportul necesar pentru întocmirea formularelor de notificare / raportare;
• Coordonator al acțiunilor de implicare
• Coordonarea agenţilor de legătură comunitari
• Monitorizare/evaluare
• Orice alte responsabilități convenite din când în când în fișa postului.
Datorită faptului că MEPIU a fost principalul motor al procesului de implicare a părților interesate în faza
de servitute și achiziționare a terenurilor în cadrul proiectului, anumite activități de implicare pot necesita
cooperare cu aceștia pentru a implementa aceste activități. Planul de acțiuni de remediere pentru achiziția
de terenuri (RAP) include detalii privind activitățile de implicare care sunt încă de făcut în contextul
achiziției de terenuri.
După cum a fost menționat deja, acordul de privatizare al VMTG descrie clar care sunt responsabilitățile
VMTG și ale Ministerului Economiei (prin MEPIU). Figura de mai jos oferă o imagine de ansamblu asupra
acestor responsabilități.
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Calculating the
compensation amounts

Acquiring land for AGIS - own
budget

Evaluation of properties
and damages

Payment of compensations for
land easment - VMTG budget

Identification of
land owners
Government of Moldova via
Ministry of Economy
MEPIU

Transfer the land to VMTG

Vestmoldtransgaz
VMTG

Privatization contract

Transfering money to MEPIU for payment for land easment based on
a memorandum that is expected to be singed in December 2018

Detailed design of the
project
Calculating the land needs

În baza acestui cadru, VMTG vor continua să coopereze cu MEPIU pentru a implementa toate acțiunile de
implicare prevăzute pentru finalizarea procesului de achiziție și compensare a terenurilor.

8. MONITORIZAREA, RAPORTAREA ŞI EVALUAREA EFICACITĂŢII
IMPLEMENTĂRII SEP
8.1 Monitorizare
În timpul monitorizării implementării SEP, vor fi luaţi în considerare următorii indicatori de performanță:
numărul de plângeri primite și procentul de plângeri închise în timpul perioadei stabilite, numărul de
consultări desfășurate în cursul perioadei de implementare a SEP, numărul de persoane consultate,
numărul și tipul de materiale informative pregătite și distribuite, indicatori de acoperire mass-media.

8.2 Raportare
Actualul SEP este un document „viu” care trebuie actualizat periodic pe măsură ce proiectul progresează.
Programul de consultare detaliat în capitolul 5.3.4 – Implicarea Factorilor interesaţi Planificată pentru
2019-2020 se concentrează în principal pe acțiunile planificate să fie implementate în cursul anului 2019
și 2020, ceea ce reprezintă etapa de construcție a proiectului.
Prin urmare, prezentul SEP trebuie să fie actualizat după cum este necesar pentru a reflecta orice
modificări de Proiect sau care privesc factorii interesaţi, cel puțin o dată pe an, de preferință în ultimul
trimestru al anului. Acest lucru va permite ajustarea corespunzătoare a programului de consultare de anul
viitor, corelată cu activitățile planificate ale Proiectului. În procesul de actualizare a SEP vor fi descrise
activitățile anterioare de implicare a factorilor interesaţi.

8.3 Evaluarea eficacităţii
Eficacitatea activităților de implicare va fi evaluată în raport cu scopurile și obiectivele stabilite în SEP.
Această evaluare va examina măsura în care activitățile au fost implementate în conformitate cu Planul și
măsura în care s-au atins obiectivele definite aici (inclusiv eficacitatea SEP în obținerea de observații și
feedback din partea factorilor interesaţi).
Rezultatele și orice lecții învățate vor fi apoi încorporate în actualizări suplimentare ale SEP, pe măsură ce
Proiectul evoluează și este implementat.
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Anexa A
Formular de plângere
FORMULAR DE PLÂNGERE PUBLICĂ
Nr. de referinţă (pentru uz intern VMTG):
Nume complet:
Prenume _____________________________________
Nume _______________________________________
❏Vreau să depun plângerea în mod anonim
❏Cer să nu mi se dezvăluie identitatea fără consimţământul meu
Informaţii de contact
Vă rugăm să marcaţi cum doriţi
să fiţi contactat (poştă, telefon,
e-mail).

Limba preferată pentru
comunicare

❏Prin Poştă: Vă rugăm menţionaţi adresa:____________________
❏Telefonic: _______________________________________________
❏E-mail __________________________________________________
❏Română
❏Engleză
❏Alta, vă rugăm precizaţi:

Descrierea Plângerii:

Dacă Plângerea este
legată de un eveniment/
Incident specific;
Data Incidentului

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

❏Un singur incident/plângere (data _______________)
❏S-a întâmplat de mai multe ori (de câte ori? _____)
❏În curs (problema există la momentul actual)

Semnătura: _______________________________ Data: _______________________________
Vă rugăm returnaţi acest formular la: Dl. xxx, CL Manager al VMTG
Telefon nr.: xxxxxxxx
E-mail: xxxxxx&xxxxx
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Anexa B
JURNALUL PLÂNGERILOR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nr.

Nr. de intrare
şi data
primirii
documentului

Tipul şi
forma
de
plângere

Numele
complet al
reclamantului.
Numele
companiei în
cazul
persoanelor
juridice

Esenţa
cererii

Soluţia
plângerii

Măsuri
luate

Nr. de ieşire
al
documentului
şi data
trimiterii

Persoana
responsabilă

Plângere
deschisă
sau
închisă?

