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PLANUL DE ACȚIUNI PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI ȘI SOCIALĂ PROIECT  VMT 

Nr. Acțiunea 

Riscuri de mediu și 
sociale  

(Răspundere/Benefi
cii) 

Cerințe 

(Legislative, Cerințe de 
performanta BERD, de 

Bune Practici) 

Resurse, Necesități de 
investiții, 

Responsabilități 
Calendar  

Target și criterii de 
evaluare pentru 

implementarea cu 
succes  

Stadiu 

1.1  Măsuri de implementare 

pentru asigurarea faptului că 

angajamentele din 

Evaluarea impactului asupra 

mediului și social (EIMS) și 

acțiunile conținute în diferite 

Planuri de Management 

pregătite ca parte a 

procesului EIMS sunt 

implementate în cadrul 

fazelor de construire și 

operare ale Proiectului. In 

situația în care au fost 

elaborate Planuri de 

management specifice, 

angajamentele/acțiunile/măs

urile de atenuare a 

impactelor prevăzute în 

aceste planuri vor prevala și 

vor fi considerate suficiente. 

În cazul în care o anumită 

problemă nu este acoperită 

de planurile de 

management, se vor aplica 

angajamentele EIMS. Acest 

lucru include dezvoltarea 

unui departament intern și a 

unui management de sistem 

adecvat pentru abordarea 

angajamentelor și a 

riscurilor. 

Pentru a sigura 

gestionarea și 

atenuarea impactului 

conform prevederilor 

EIMS. In situatia in 

care au fost 

elaborate Planuri de 

management 

specifice, 

angajamentele/actiu

nile/masurile de 

atenuare a 

impactelor prevazute 

in aceste planuri vor 

prevala si vor fi 

considerate 

suficiente . În cazul 

în care o anumită 

problemă nu este 

acoperită de 

planurile de 

management, se vor 

aplica angajamentele 

EIMS. 

Legislative și Cerințe de 

performanță. 

 Interne și externe. Durata 

proiectului de la 

începerea 

construirii.  

 

Rezultatele punctelor 

1.4, 1.5 și 1.6. 
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Nr. Acțiunea 

Riscuri de mediu și 
sociale  

(Răspundere/Benefi
cii) 

Cerințe 

(Legislative, Cerințe de 
performanta BERD, de 

Bune Practici) 

Resurse, Necesități de 
investiții, 

Responsabilități 
Calendar  

Target și criterii de 
evaluare pentru 

implementarea cu 
succes  

Stadiu 

1.2  Implementarea măsurilor de 

remediere și compensare 

pentru achiziția de teren și 

de servitute  

  

Asigurarea 

compensării tuturor 

impacturilor asupra 

terenurilor și asupra 

mijloacelor de 

întreținere.  

Legislative și Cerința de 

performanță 5 

Interne/ alte entități 

relevante, funcție de 

prevederile legale   . 

Înainte ca 

executantul să 

se lanseze în 

teren/ La 

momentul 

instituirii zonei 

de protectie si 

siguranta –dupa 

caz.  

Plata tuturor 

compensațiilor acoperite 

în Planul de Acțiuni de 

Remediere pentru 

Achiziția de terenuri și 

obținerea de Servitute.   

 

 

1.3  Informare tuturor  

contractorilor cu privire la 

responsabilitățile lor și 

angajamentele de proiect 

pentru acțiunile de mediu 

sănătate și  securitate. 

Asigurarea faptului 

că impacturile sunt 

gestionate și 

atenuate conform 

celor prevăzute în 

EIMS.  

In situatia in care au 

fost elaborate Planuri 

de management 

specifice, 

angajamentele/actiu

nile/masurile de 

atenuare a   

impactelor prevazute 

in aceste planuri vor 

prevala si vor fi 

considerate 

suficiente. În cazul în 

care o anumită 

problemă nu este 

acoperită de planurile 

de management, se 

vor aplica 

angajamentele EIMS 

 

Legislative și Cerințe de 

performanță. 

Interne. Înainte ca 

executantul să 

se lanseze în 

teren. 

Rezultatele punctelor 

1.4, 1.5 și 1.6. 
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Nr. Acțiunea 

Riscuri de mediu și 
sociale  

(Răspundere/Benefi
cii) 

Cerințe 

(Legislative, Cerințe de 
performanta BERD, de 

Bune Practici) 

Resurse, Necesități de 
investiții, 

Responsabilități 
Calendar  

Target și criterii de 
evaluare pentru 

implementarea cu 
succes  

Stadiu 

1.4  Analiza și aprobarea tuturor 

planurilor de management 

ale executanților. 

Pentru a sigura 

gestionarea și 

atenuarea impactului 

conform prevederilor 

EIMS.  

In  situatia in care au 

fost elaborate Planuri 

de management 

specifice, 

angajamentele/actiu

nile/masurile de 

atenuare a 

impactelor prevazute 

in aceste planuri vor 

prevala si vor fi 

considerate 

suficiente. În cazul în 

care o anumită 

problemă nu este 

acoperită de 

planurile de 

management, se vor 

aplica angajamentele 

EIMS. 

 

Legislative și Cerințe de 

performanță. 

Interne. Înainte ca 

executantul să 

înceapă lucrările 

în teren  

Rezultatele punctelor 

1.4, 1.5 și 1.6. 
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Nr. Acțiunea 

Riscuri de mediu și 
sociale  

(Răspundere/Benefi
cii) 

Cerințe 

(Legislative, Cerințe de 
performanta BERD, de 

Bune Practici) 

Resurse, Necesități de 
investiții, 

Responsabilități 
Calendar  

Target și criterii de 
evaluare pentru 

implementarea cu 
succes  

Stadiu 

1.5  Monitorizarea și verificarea 

performanței executantului. 

Pentru a sigura 

gestionarea și 

atenuarea impactului 

conform prevederilor 

EIMS. In situatia in 

care au fost 

elaborate Planuri de 

management 

specifice, 

angajamentele/actiu

nile/masurile de 

atenuare a 

impactelor prevazute 

in aceste planuri vor 

prevala si vor fi 

considerate 

suficiente, în caz 

contrar fiind aplicate 

angajamentele 

EIMS.  

Legislative și Cerințe de 

performanță. 

Interne. Cel puțin 

inspecții 

săptămânale și 

rapoarte lunare 

pentru 

executanți 

 

Obiectiv – fără 

neconformități 

semnificative, conform  

standardelor BERD și 

angajamentelor EIMS și 

PMSM. 

 

1.6  Raport către BERD privind 

conformitatea cu principii 

generale a SSM pentru 

proiect. 

 

Pentru a asigura 

faptul că potențiale 

impacturi sunt 

gestionate în cadrul 

EIMS și în cadrul 

Planurilor de 

Management de 

Mediu și Social 

(PMMS)  

Legislative și Cerințe de 

performanță. 

Interne. La fiecare 6 luni Obiectiv – fără 

neconformități 

semnificative. conform  

standardelor BERD și 

angajamentelor EIMS și 

PMSM 
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Nr. Acțiunea 

Riscuri de mediu și 
sociale  

(Răspundere/Benefi
cii) 

Cerințe 

(Legislative, Cerințe de 
performanta BERD, de 

Bune Practici) 

Resurse, Necesități de 
investiții, 

Responsabilități 
Calendar  

Target și criterii de 
evaluare pentru 

implementarea cu 
succes  

Stadiu 

1.7  Efectuarea de către un 

consultant independent a 

monitorizării aspectelor de 

mediu și sociale în cadrul 

construirii,  însoțit de BERD 

 

Pentru a asigura 

faptul că potențiale 

impacturi sunt 

gestionate în cadrul 

EIMS și în cadrul 

Planurilor de 

Management de 

Mediu și Social 

(PMMS)  

Legislative și Cerințe de 

performanță. 

Externe. Până la trei ori 

pe an în timpul 

construirii și o 

dată pe an în 

timpul operării 

sau mai mult, 

după cum este 

necesar în cazul 

unor incidente 

semnificative  

sau 

neconformării 

semnificative. 

 

Obiectiv – fără 

neconformități 

semnificative, conform  

standardelor BERD 

șiangajamentelor EIMS 

și PMSM 

 

1.8  Actualizarea periodică a 

planurilor de management al 

biodiversității pentru 

asigurarea că nu există nici 

un impact asupra habitatului 

critic sau asupra 

caracteristicilor de 

biodiversitate prioritare.  

Pentru a asigura 

faptul că nu există 

nicio pierdere netă 

față de habitatul critic 

sau caracteristicile 

de biodiversitate 

prioritare. 

Cerințe de performanță. Internă și externă. Prima 

actualizare până 

la data de 30 

decembrie 2019 

și, din nou, până 

la data de  1 

iunie 2020. 

Fără pierdere netă față 

de habitatul critic sau 

caracteristicile de 

biodiversitate prioritare. 

 

 


