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Abrevieri şi Acronime  

 

În acest document, abrevierile, acronimele, şi termenii au înţelesul atribuit mai jos: 

AoI Aria de Influenţă 

  

BMP Plan Management pentru Biodiversitate 

C-ESMP 
Planul de Management în domeniile Social şi Protecţia Mediului 
pentru Construcţii  

EBRD Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 

ESIA Evaluarea impactului social şi de mediu 

ESMP Planul de management în domeniile social şi protecţia mediului 

EPC Proiectare, Achiziţie şi Construcţie 

EU Uniunea Europeană 

GIIP Bune practici Industriale în Industrie 

H&S Sănătate şi Securitate 

HSE Sănătate, securitate şi mediu 

IBA Zonă importantă de protecție a păsărilor 

JOCE Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene 

JOUE Jurnalul Oficial al UE 

KPI Indicator Cheie de Performanţă 

PMU Unitatea de Management al Proiectului 

PR Cerinţă de Performanţă 

RoW Drept de Trecere 

UCP Proiectul Conductei de Gaze Naturale de la Ungheni la Chișinău 
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1. Introducere 

1.1. Prezentare Generală  

Construcţia Proiectului Conductei de Gaze Naturale de la Ungheni la Chișinău (denumit în continuare 

“Proiectul” sau  “UCP”) are potenţialul de a avea impact asupra unei varietăţi de habitate şi specii, 

incluzând zone de habitat natural. Impacturile pot include pierderile directe de habitat (incluzând 

defrişările de-a lungul RoW), modificări ale hidrologiei zonelor umede, poluarea cursurilor de apă şi 

perturbări afectând zonele de hrănire, împerechere şi odihnă. Pentru a împiedica acest lucru, Proiectul 

urmăreşte în mod proactiv să evite, să reducă sau să atenueze asemenea impacturi prin 

implementarea unei serii de măsuri de atenuare, astfel cum se evidenţiază în prezentul document. 

Eficacitatea acestei atenuări va fi şi ea monitorizată şi dacă va fi necesar modificată sau consolidată, 

dacă rezultatele de conservare aşteptate nu se vor realiza 1 .   

Măsurile de atenuare se vor aplica bazându-se pe „ierarhia atenuării” pentru a evita, reduce, atenua 

şi compensa, în această ordine, şi vor fi implementate sub controlul unui număr de Specialişti în 

Biodiversitate care vor fi responsabili cu supervizarea, monitorizarea şi implementarea măsurilor. 

Proiectul va solicita antreprenorilor să angajeze astfel de specialişti care să gestioneze toate aspectele 

legate de biodiversitate, inclusiv implementarea de zi-cu-zi a atenuării. Informaţii suplimentare despre 

aceasta sunt prezentate în Secţiunea 1.4 de mai jos, cu detalii despre atenuarea specifică prezentate 

în Anexele la prezentul document. 

Prezentul document prezintă Planul Cadru de Management al Biodiversității Proiectului (F_BMP), 

(Documentul nr. 1250/2654-VMTG-MNG-PLN-UCH-02-0007) care evidenţiază controalele pentru 

acest proces de atenuare. Acesta include acele măsuri de atenuare şi activităţi de monitorizare 

necesare pentru evitarea şi controlul impactului asupra biodiversităţii, care trebuiesc realizate de 

Vestmoldtransgaz (în calitate de Dezvoltator al Proiectului) şi de Antreprenorii săi EPC. Documentul 

prezintă obligaţiile cheie din cadrul proiectului, derivate din legislaţia relevantă a Republicii Moldova, 

Standardele Internaţionale şi cerinţele Creditorului (inclusiv Cerinţele de Performanţă ale EBRD) 

precum şi legislaţia EU, Bunele Practici Internaţionale în Industrie, concluziile ESIA, concluziile studiilor 

subsecvente asupra păsărilor, arborilor şi vieţii acvatice, precum şi autorizaţiile de construcţie ale 

proiectului. Aceste diferite elemente sunt menţionate ca „Documentaţia Sursă” a F_BMP şi sunt 

descrise în Capitolul 3. 

Nu se aşteaptă ca operarea conductei să aibă un impact material advers asupra biodiversităţii şi 

conservării naturii, dată fiind extinderea limitată a dreptului de trecere (RoW) al Conductei propuse. 

Orice elemente reziduale privind biodiversitatea care vor trebui tratate în timpul operării vor fi incluse 

în Planurile de Management Operaţional în domeniul Protecţiei Mediului.  

1.2. Obiectivul Planului Cadru de Management al Biodiversității  

Prezentul F_BMP evidenţiază acţiunile şi măsurile care trebuiesc implementate de Vestmoldtransgaz,  

Antreprenorii săi EPC şi subcontractorii acestora pentru managementul general al biodiversităţii, în 

conformitate cu legile naţionale aplicabile (a se vedea Anexa E) şi obligaţii care decurg din alte 

documente sursă. Pentru aceasta, F_BMP:  

 Acoperă toate etapele de Construcţii ale Proiectului; 

 Evidenţiază activităţile specifice de management şi măsurile de atenuare/ control care 

trebuiesc implementate de Companie şi antreprenorii acesteia; 

 Acoperă atât impacturile accidentale, cât şi pe cele intenţionate asupra biodiversităţii; 

                                                           
1 Menţionat în general ca şi “management adaptabil”. 
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 Încorporează toate cerinţele din Documentaţia Sursă; 

Detalii suplimentare referitoare la aceste consideraţii sunt prezentate pe parcursul prezentului 

document. Detalii despre proiectul propriu-zis sunt prezentate în Capitolul 2 al prezentului document. 

1.3. Scopul şi Aplicabilitatea  Planului Cadru de Management al  Biodiversității  

Prezentul F_BMP acoperă toate activităţile de construcţii pe parcursul etapei de construcţii a  

proiectului incluzând, fără a se limita la lucrările de curăţare a terenului, săparea şanţurilor, 

poziţionarea conductei, sudură, testare şi punere în funcţiune. Acesta acoperă atât operaţiile din 

interiorul RoW al conductei, cât şi pe cele care privesc alte dotări, cum ar fi staţii de lansare/primire 

godevil şi alte instalaţii supraterane. Documentul se aplică tuturor dotărilor permanente şi temporare 

ale Proiectului, incluzând amplasamentele de poziţionare a conductei, drumuri de acces şi clădirile. 

Este deasemenea aplicabil întregului personal al Vestmoldtransgaz, al Antreprenorilor EPC şi al 

subcontractorilor, responsabilităţile specifice ale acestora fiind evidenţiate în Secţiunea 5. 

Ca şi plan „cadru”, documentul este destinat să stabilească obiectivele funadamentale ale proiectului 

privind managementul biodiversităţii şi prezintă cerinţele minime pe care Antreprenorii EPC şi 

sucontractorii sunt obligaţi să le îndeplinească. Totodată, aceştia vor fi obligaţi să elaboreze propriile 

Planuri de Management pentru Biodiversitate pe baza informaţiilor furnizate de prezentul plan 

(incluzând Anexele) şi să implementeze pe teren acţiunile necesare pentru a asigura îndeplinirea 

obiectivelor prezentului Plan Cadru.   

1.4. Abordarea Proiectului cu privire la Managementul Biodiversităţii  

Prezentare Generală 

Prezentul F-BMP este în special destinat să fie de ajutor pentru a asigura „Zero Pierderi Nete” privind 

caracteristicile notabile de biodiversitate (specii şi habitate) în interiorul Ariei de Influenţă  (AoI)2 a 

Proiectului. Alte elemente (ne-notabile) ale biodiversităţii sunt şi ele tratate în mod corespunzător, 

deşi se aşteaptă în general să fie protejate prin aplicarea bunelor practici internaţionale în construcţii 

(GIP) precum şi de implementarea activităţilor de atenuare evidenţiate în alte C-ESMP ale Proiectului 

(a se vedea Capitolul 4). Caracteristicile notabile propriu-zise au fost identificate folosind următoarea 

abordare:  

 Zone cu sensibilitate ecologică ridicată au fost identificate în timpul studiilor ESIA al Proiectului şi 

al studiilor suplimentare referitoare la păsări, arbori şi viaţa acvatică. Acestea sunt considerate în 

general ca fiind zone de habitate „naturale” mai curând decât zone de habitate „modificate” (adică 

zone care nu au fost în mod semnificativ perturbate negativ de activităţile umane cum ar fi 

agricultura intensivă, dezvoltarea urbană sau construcţiile de infrastructură)3. În interiorul AoI a 

Proiectului, astfel de zone se găsesc mai ales în interiorul sau în împrejurimile zonelor desemnate 

pentru protejarea conservării (adică rezervaţii ştiinţifice sau de peisaj), dar includ şi zone 

împădurite, tufişuri/pășuni naturale şi cursuri de apă. Sunt de remarcat în special acele zone 

desemnate ca fiind parte din „Reţeaua Ecologică Naţională”. 

 Proiectul a aplicat apoi Ierarhia de Atenuare pentru a evita sau reduce severitatea impactului 

asupra caracteristicilor ecologice notabile prin aplicarea secvenţială a 1) evitarea impactului 2) 

                                                           
2 Pentru orice zone care au fost identificate ca fiind aşa-zise „Habitate Critice”  în procesul ESIA al Proiectului, 
aceste măsuri au urmărit totoată să fie îndeplinit obiectivul “Beneficiu Net”.    
3 Unele zone de habitate modificate (cum sunt corpurile de apă artificiale) pot avea şi ele valoare intrinsecă de 
conservare şi proiectul a urmărit să le identifice şi pe acestea unde a fost cazul.   
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reducerea impactului 3) atenuarea impactului 4) compensarea impactului. Acolo unde este cazul, 

măsurile de atenuare incluse în Anexă detaliază care element al ierarhiei este aplicabil.         

 Dată fiind lipsa de informaţii despre ecologie în Republica Moldova, o Abordare Preventivă a fost 

deasemenea aplicată. Aceasta se bazează pe principiul care prevede că, în cazul în care condiţiile 

ecologice sunt adecvate pentru ca o specie notabilă  să fie prezentă în zonă, şi această specie face 

parte din gama cunoscută a acelor specii, în absenţa unor informaţii contrare, trebuie să se 

considere că specia este prezentă şi o atenuare adecvată să fie inclusă pentru a trata impactul 

potenţial identificat.     

 Se propune o abordare a Managementului Adaptabil pentru atenuare, în care atenuarea iniţială 

este implementată sub îndrumarea Specialiştilor în Biodiversitate ai Proiectului, dar este apoi 

monitorizată şi modificată/ consolidată dacă se constată că nu este eficace, până când este obţinut 

rezultatul de conservare dorit. 

 Specialişti în Biodiversitate vor fi angajaţi, astfel cum se evidenţiază mai jos, pentru i) a 

supraveghea lucrările Antreprenorilor EPC şi ii) a acţiona în numele Antreprenorilor EPC.   

Rolul Specialiştilor în Biodiversitate ai Proiectului 

Astfel cum s-a subliniat mai sus, Proiectul va angaja specialişti în biodiversitate pentru a gestiona şi 

monitoriza implementarea prezentului F_BMP. Două roluri specifice sunt avute în vedere, şi anume: 

 Specialiştii EPC în Biodiversitate ai Proiectului. Acesta este un rol cheie pentru a permite să 

se demonstreze conformitatea atât cu prezentul F_BMP, cât şi cu BMP al Antreprenorului EPC. 

Termeni de referinţă detaliaţi ai rolului sunt prezentaţi în Anexa A, dar acesta poate fi rezumat 

prin a oferi consiliere ecologică zi-de-zi echipei de construcţii, în special cu privire la protejarea 

habitatelor şi speciilor notabile. Aceasta include asistenţă specializată atunci când lucrările 

sunt asociate cu activităţi precum:  

 

 Perturbarea sau relocarea habitatelor în care trăiesc specii notabile; 

 Doborârea copacilor care pot găzdui lilieci şi/sau cuiburi de păsări; 

 Pierderi ale cursurilor de apă asociate cu amfibieni sau peşti; 

 Perturbare a deplasărilor de mare amploare ale mamiferelor.   

Antreprenorul EPC trebuie să determine numărul de specialişti necesar, dar minim un 

Specialist în Biodiversitate va fi angajat pentru fiecare lot de construcţie a conductei. În 

momentele în care se lucrează în zonele sensibile, Specialiştii EPC în Biodiversitate ai 

Proiectului trebuie să fie prezenţi pe amplasament tot timpul pentru a supraveghea lucrările 

şi a asigura o comunicare efectivă.  

 Expertul de Mediu al Titularului (o persoană) care trebuie desemnat de Vestmoldtransgaz 

pentru a monitoriza şi gestiona lucrările realizate de Antreprenorul EPC şi a se asigura că toate 

obligaţiile Proiectului sunt îndeplinite. Această pesoană poate să mai solicite asistenţă 

suplimentară atunci când mai mulţi antreprenori lucrează pe mai multe fronturi de lucru. 

Toţi Specialiştii în Biodiversitate trebuie să fie formaţi profesional în ceea ce priveşte elementele 

practice legate de speciile protejate, inclusiv identificarea şi manevrarea speciilor cheie şi 

recunoaşterea habitatelor sensibile. Specialiştii trebuie să ajute la transpunerea cerinţelor de 

atenuare prevăzute de prezentul BMP Cadru (şi de alte planuri de management) în măsuri practice 

care trebuiesc incluse în BMP ale Antreprenorilor EPC şi implementate pe teren, precum şi să ajute 

Proiectul să raspundă situaţiilor neprevăzute pe măsură ce acestea apar.  Aceştia trebuie să se asigure 

că tot personalul este pe deplin informat cu privire la sensibilităţile legate de mediu ale 

amplasamentului şi de propriile responsabilităţi sub acest aspect. Specialiştii trebuie să folosească şi 

sondaje înainte de curățarea vegetației pentru a marca clar pe teren zonele de protecţie specială. 
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Acestea trebuie şi ele cartografiate şi analizate prin „discuții privind setul de instrumente” înainte de 

începerea lucrărilor de construcţii, astfel cum se evidenţiază mai jos.    

Sondaje Suplimentare pentru a sprijini implementarea atenuării  

Pentru a minimiza potenţialul de producere a consecinţelor asupra speciilor şi habitatelor notabile, 

Specialiştii în Biodiversitate vor fi folosiţi pentru a căuta pe traseu astfel de specii şi habitate înainte 

de înlăturarea vegetaţiei. Aceasta va implica ambele elemente prezentate mai jos:   

 Sondaje înainte de curățarea vegetației. Acestea vor fi efectuate chiar înainte de îndepărtarea 

vegetaţiei pentru a crea „hărţi de risc”, astfel încât lucrările care ar putea afecta orice habitat sau 

specie deosebit de sensibilă să poată fi programate sau efectuate într-un mod care să evite 

consecinţele materiale adverse şi să verifice dacă speciile notabile au intrat într-o zonă. Dacă sunt 

găsite astfel de specii, lucrările în zona specifică de interes vor fi oprite până când Specialistul în 

Biodiversitate a hotărât o abordare care va permite continuarea lucrărilor într-un mod sau la un 

moment care să nu afecteze conservarea speciilor respective. Studiile vor trebui folosite de 

Specialistul în Biodiversitate pentru a actualiza BMP ale Antreprenorului EPC, inclusiv programarea 

lucrărilor şi amendamente la instrucţiunile privind metodele de construire pentru zone sensibile, 

după cum este necesar. 

 Sondaje referitoare la şanţuri şi amplasament. Acestea vor fi efectuate zilnic de personalul 

angajat pentru a se asigura că niciun animal nu a căzut într-un şanţ (sau nu se află pe 

amplasament). Dacă se găseşte vreun animal, specialistul trebuie consultat şi animalul trebuie 

relocat departe de pericol. 

Atenuarea în Zone de Valoare Ecologică mai Scăzută 

Marea majoritate (depăşind 85%) din RoW al conductei va fi construită în zone cu „habitat modificat” 

sau cu sensibilitate ecologică relativ scăzută. Aceasta include zone de culturi anuale (culturi de legume 

şi cereale), habitat cu păşuni îmbunătăţite şi culturi de viţă de vie, precum şi livezi şi mici regiuni 

împădurite. Deşi toate aceste habitate au potenţialul să adăpostească câteva specii „notabile”, ele 

sunt considerate de interes mai scăzut decât zone mai întinse de habitat natural care găzduiesc un 

ansamblu mai diversificat de specii. 

Deşi Specialiştii în Biodiversitate vor efectua totuşi sondaje înainte de curățatarea vegetației ale 

traseului în aceste zone (pentru cazurile în care speciile notabile sunt prezente) nu se propune nicio 

atenuare specifică şi atenuarea ecologică la modul general va fi aplicată, aşa cum este de aşteptat de 

la un proiect internaţional liniar de această natură. Exemple de o astfel de atenuare sunt incluse în 

Anexa B la prezentul document (anumite elemente sunt şi ele tratate în alte F_EMP, cum ar fi Planul 

Cadru pentru Managementul Solurilor, Controlul Eroziunii şi Restaurare şi Planul Cadru al Traversării 

Apelor).    

Atenuarea în Zone cu o Valoare Ecologică mai Ridicată.  

Un număr de zone cu o valoare ecologică mai ridicată se găsesc de-a lungul traseului conductei, unde 

o atenţie sporită trebuie acordată. Acestea includ zone din vecinătatea celor două rezervaţii care se 

află cel mai aproape de RoW, şi anume Rezervaţia Ştiinţifică Plaiul Fagului şi Importantă Zonă de 

protecție a păsărilor şi Rezervaţia peisagistică Cazimir Mileşti (a se vedea Anexa C). RoW al conductei 

trece 100 m prin rezervaţia știinţifică şi de-a lungul limitei rezervaţiei peisagistice. Deşi numai 

Rezervaţia Ştiinţifică are o zonă tampon stabilită de lege, (de aproximativ 1,5km), pe care RoW o 

traversează pe o distanţă de aproximativ 5,5km, o abordare preventivă a fost adoptată pentru ambele, 

presupunând că specii notabile din interiorul rezervaţiilor pot fi prezente în interiorul zonelor potrivite 

ale RoW propus. Habitatele naturale din cadrul Coridoarelor „Reţelei Ecologice Naturale” a Republicii 

Moldova (a se vedea Anexa C) sunt deasemenea tratate în acest mod.   
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Alte zone cu o potenţială valoare ecologică mai ridicată includ zonele de habitat natural din interiorul 

RoW, cum ar fi terenurile împădurite, zonele naturale cu tufişuri şi păşunile neîmbunătăţite, zonele 

umede, traversările de pârâuri şi râuri, şi habitate care adăpostesc specii notabile. În general, 

aproximativ mai puţin de 39ha (sau <15%) din RoW propus ar trebui să treacă prin astfel de zone. 

Asemenea zone trebuie cartografiate şi marcate de Specialiştii în Biodiversitate şi o atenuare specifică 

trebuie să le fie aplicată, astfel cum se evidenţiază în Anexele C şi D la prezentul F_BMP. 

1.5. Angajamente în domeniile Protecţia Mediului şi Social  

Suplimentar faţă de cele de mai sus, Proiectul face obiectul unor alte numeroase cerinţe referitoare 
la domeniile social şi protecţia mediului care sunt gestionate de Vestmoldtransgaz prin implementarea 
Sistemului său de Management cu privire la  Sănătate, Securitate şi Protecţia Mediului. Acesta este 
detaliat în continuare în Capitolul 4. 

1.6. Managementul Documentului 

Prezentul document va fi revizuit şi adaptat după cum va fi necesar în timpul etapei de construcţie. 

Aceasta se va face cel puţin o dată pe an sau atunci când modificări semnificative vor fi considerate 

necesare, oricare dintre aceste situaţii apare prima. Aceeaşi prevedere se va aplica şi celorlalte planuri 

proprii şi ale antreprenorilor. Documentul va fi gestionat şi controlat de Compartimentul de Control şi 

Arhivare a Documentelor din cadrul Unităţii de Management al Proiectului UCP (PMU) în conformitate 

cu procedurile PMU.  
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2. Proiectul Conductei de Gaze Naturale Ungheni – Chișinău 

2.1. Prezentarea Generală a Proiectului  

VestMoldTransgaz S.R.L., titularul licenţei de transport al gazelor în Republica Moldova Seria AC nr. 
001338 din 16 Iulie 2014 asigură realizarea Programului de Investiţii „Conductă pentru 
Interconectarea dintre Sistemul Naţional de Transport al Gazelor din România şi Sistemul de Transport 
al Gazelor din Republica Moldova pe direcţia Todireşti, raionul Ungheni – Chişinău (Etapa II)” asumat 
de EUROTRANSGAZ SRL (Fondator şi Unic acţionar) în contractul de vânzare-cumpărare a întregului 
complex patrimonial ” Vestmoldtransgaz”.  

Proiectul propus prevede realizarea unei conducte de gaze cu lungimea de 110 km pe teritoriul 
Republicii Moldova, care va traversa Raioanele Ungheni, Nisporeni, Călărași, Strășeni şi Chișinău. 
Lăţimea culoarului de lucru pentru execuţia lucrărilor este de 20 m, iar conducta va fi îngropată pe 
întregul traseu. Conducta de interconectare va permite ţării să beneficieze pe deplin de conducta       
Iași-Ungheni, şi va conecta Municipiul Chişinău, zona cu cel mai mare consum de gaze din Republica 
Moldova, la o sursă alternativă de gaze naturale. În afară de conducta actuală, Proiectul prevede 
construirea unei unităţi administrative, construirea a 4 noi Staţii de Reglare a Presiunii Gazelor (GPRS) 
modernizarea unei staţii bidirecţionale existente de măsurare pentru gaze şi infrastructura de 
susţinere constând în staţii de supape de blocare, traversări ale cursurilor de apă şi reţelelor de 
infrastructură, precum şi drumuri de acces. 

  

 

Figura 2.1 Proiectul conductei Ungheni-Chișinău – traseul preferat (sursa: ESIA – NTES) 

Conducta de Gaze Naturale DN600 Ungheni – Chișinău pleacă din raionul Ungheni, de la platforma C 

existentă, localizată în zona unităţii administrativ-teritoriale Todireşti, spre sud-vest, trecând spre sud 

prin Pîrliţa, spre nord prin Alexeevca, spre sud prin Radenii Vechi, spre nord-est prin Mileşti (raionul 

Nisporeni); traseul urmează cursul râului Bîc prin Vălcinet, Peticeni, Tuzara, ocoleşte oraşul Chișinău 

de la vest către nord, şi se întoarce în apropierea cursului râului Bîc în partea de est a oraşului, 

îndreptându-se spre Nișcani şi Pitușca în raionul Călărași, apoi spre Bucovăț, Vorniceni, Căpriana, 

Pănășești, Ghelăuza, Negrești, Roșcani şi Sireți în raionul Strășeni, trecând prin teritoriul localităţilor  
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Ghidighici, Grățiești, Stăuceni, Tohatin şi Municipiului Chișinău. Conducta se termină în unitatea 

administrativ-teritorială Tohatin, la est de Cheltuitori. 

Proiectul include următoarele construcţii: 

- Conducta de Gaze Naturale DN600 Ungheni – Chișinău cu o lungime de de aproximativ 110 
km; 

- Instalaţii Supraterane (AGI) / Infrastructură: 
o 11 Staţii de Supape de Blocare, 
o 4 Staţii de Reglare a Presiunii Gazelor: 

 GPRS Semeni 
 GPRS Ghidighici 
 GPRS Petricani 
 GPRS Tohatin + GMN Tohatin 

o 2 Staţii de lansare/primire godevil. 
- Unitatea Administrativă Ghidighici, 
- Conducta de interconectare DN300 Ghidighici cu o lungime de 2.6 km 
- Conducta de Interconectare GPRS Ghidighici – GPRS Petricani şi Conducta de Interconectare 

GPRS Petricani – Reţeaua de Distribuţie Chișinău 
- Conducta de distribuţie GPRS Tohatin – CET Chișinău şi Conducta GPRS Tohatin – Reţeaua de 

Distribuţie Chișinău 
- Modernizarea unei staţii existente bidirecţionale de măsurare a gazelor 
- Traversări ale Cursurilor de apă / reţelelor de Infrastructură si drumuri de acces, 
- Organizări de șantier. 

 

O revizuire a traseelor alternative a fost realizată în ESIA pentru a asigura alegerea traseului care ar 
evita pe cât posibil cât mai multe consecinţe negative. Acest proces a avut ca rezultat alegerea 
traseului 1b, care corespunde şi distanţei mai scurte, implicând afectarea unor suprafeţe mai mici de 
teren aflat în proprietate privată. 

O mare porţiune a conductei, care va traversa zone cu o densitate a populaţiei relativ scăzută, este 
paralelă cu un coridor existent de utilităţi şi este adiacentă unui drum existent, ceea ce evită şi 
minimizează impactul asupra punctelor sensibile din punct de vedere al mediului şi social. Chiar dacă 
traseul se apropie de câteva zone locuite, nicio strămutare fizică nu va fi necesară. 

Terenul se află în principal în folosinţă privată pentru agricultură, o mare parte a traseului traversând 
culturi nepermanente (precum legume şi cereale), culturi de plante perene (precum livezi şi viţă de 
vie) şi păşuni. Vor fi traversate şi păduri (neprotejate) aflate în proprietatea publică. 

Deasemenea, acest traseu nu va avea impact asupra aşa-ziselor „habitate critice” şi nici nu va aduce 
atingere vreunei arii protejate şi nu va traversa nicio rezervaţie naturală, deşi va traversa 100 m din 
zona tampon a Rezervaţiei Ştiinţifice Plaiul Fagului, în Nisporeni (care are o importantă zonă de 
protecție a păsărilor conexă), şi se va apropia de marginea Rezervaţiei peisagistice Cazimir Milesti. 
Traseul va traversa câteva pârâuri, lacuri artificiale şi mlaştini neprotejate, dar niciun râu important nu 
va fi traversat. 
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3. Politici Cheie, Legislaţie şi Standarde 

3.1. Prezentare Generală  

Proiectul intră sub incidenţa unei varietăţi de politici, cerinţe legale şi regulamentare şi altor standarde 
aplicabile şi cerinţe tehnice relevante pentru prezentul F_BMP. Acolo unde două sau mai multe dintre 
standardele identificate sunt incompatibile sau contradictorii, Proiectul îl va adopta pe cel mai exigent 
(cu excepţia cazului în care va fi justificată o altă abordare). 

3.2. Politicile Companiei  

Politica de HSE a VMTG se va aplica la toate activităţile desfăşurate de Companie sau în numele său, 
care fac parte din Proiect.  

3.3. Legislaţie Naţională şi Autorizaţii 

Toţi antreprenorii sunt obligaţi să respecte toate reglementările naţionale relevante. Deşi 
antreprenorii trebuie să verifice ei înşişi ultimele cerinţe regulamentare, o listă indicativă a legislaţiei  
Republicii Moldova în domeniul Biodiversităţii este prezentată în Anexa E la prezentul F_BMP. 

 Antreprenorii trebuie să se asigure şi că cerinţele relevante ale diferitelor autorizaţii referitoare la 
construcţii pentru Proiect,  emise de autorităţi de reglementare naţionale (şi locale), sunt respectate. 
Orice cerinţe provenind din revizuirea/modificarea acelor autorizaţii vor fi deasemenea aplicate. 
Autorizaţiile cheie sunt sintetizate în C-ESMP Cadru. 

3.4. Standarde Internaţionale şi Angajamente 

O gamă de Standarde Internaţionale şi angajamente este aplicabilă F_BMP, astfel cum se prezintă în 

C-ESMP Cadru. Acestea includ Cerinţele de Preformanţă în domeniile Protecţia Mediului şi Social ale 

EBRD (PR), PR6 fiind în mod special relevant pentru prezentul document. Se preconizează ca proiectul 

să adopte principiile, practicile şi standardele semnificative, conţinute în legislaţia secundară EU 

(Regulamente, Directive şi Decizii). 

O listă indicativă a Regulamentelor, Directivelor şi Deciziilor EU în domeniul managementului 

Biodiversităţii este prezentată în Anexa E la prezentul  F_BMP, inclusiv cele care au fost transpuse în 

legislaţia Republicii Moldova. Vestmoldtransgaz se angajează să îndeplinească aceste cerinţe, totodată 

implementând toate politicile acestora. Toţi antreprenorii şi subcontractorii sunt obligaţi să respecte 

toate aceste de cerinţe, după cum acestea se aplică activităţilor lor. 
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4. Legături cu alte Elemente ale  VMTG HSE-MS 

4.1. Prezentare Generală  

Prezentul F_BMP face parte din HSE-MS al Proiectului, care include un Plan Cadru al Proiectului de 

Management în domeniile Protecţia Mediului şi Social pentru Construcţii (C-ESMP Cadru) şi un număr 

de Planuri Cadru de Management în domeniile Protecţia Mediului şi Social pentru Construcţii cu 

aspecte deosebite (C-ESMP Cadru cu Aspecte-Deosebite). Prezentul document (Plan Cadru de 

Management pentru Biodiversitate) este planul care tratează problemele generale din sfera 

managementului Biodiversităţii. Abordarea globală a integrării documentelor menţionate mai sus este 

descrisă în C-ESMP Cadru. Prezentul F_BMP trebuie citit în relaţie cu alte elemente HSE-MS, inclusiv 

cu documentaţia sursă ESMP, cu documentaţia de control şi cu documentaţia cheie HSE-MS, astfel 

cum este prezentat în C-ESMP Cadru.  

4.2. Legături cu alte Planuri C-ESMP Cadru Specifice 

O listă a tuturor Planurilor C-ESMP Cadru Specifice şi numerele documentelor respective este 
prezentată în C-ESMP Cadru. Celelalte Planuri C-ESMP Cadru Specifice care sunt considerate de o 
relevanţă specială pentru F_BMP sunt următoarele: 

 Planul Cadru de Management de Mediu; 

 Planul Cadru de Management al  Solurilor, Controlul Eroziunii şi Restaurare; 

 Planul Cadru de Management al Traversării Apelor; 

 Planul Cadru de Managementul Resurselor de Apă; 

 Planul Cadru de Management al Deşeurilor; 

 Planul Cadru de Management pentru Materiale Periculoase; 

 Planul Cadru de Management pentru Prevenirea Scurgerilor şi Curăţire; 

 Planul Cadru de Management pentru Implicarea Factorilor Interesaţi; 

 Planul Cadru de Management pentru Drumuri şi Trafic;  
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5. Funcţii şi Responsabilităţi 

5.1. Prezentare Generală  

O abordare integrată a managementului biodiversităţii implică o varietate de factori interesaţi, 

incluzând Compania, Antreprenorii EPC şi subcontractorii, Autorităţile Locale, Agenţiile cu rol de 

reglementare, furnizorii de materiale şi publicul larg. Aceşti factori interesaţi vor fi implicaţi şi/sau 

afectaţi în toate etapele Proiectului. 

Prin urmare, pentru un management eficace al biodiversităţii sunt necesare proceduri solide privind 

diseminarea informaţiei, trainingul şi stabilirea responsabilităţilor referitoare la acţiunile de 

management şi acţiunile de monitorizare, control şi de remediere/corective. Funcţiile şi 

responsabilităţile generale ale Companiei şi Antreprenorilor sunt detaliate mai jos. O matrice RACI 

iniţială (definind cine este Responsabil, Administrator, Consultat şi Informat) şi împărţirea activităţilor 

între factorii cheie implicaţi este prezentată în tabelul de mai jos. Informaţii suplimentare privind 

responsabilităţile specifice pentru activităţile F_BMP sunt evidenţiate în Anexe. O matrice RACI 

detaliată trebuie să fie elaborată de Antreprenorul EPC înainte de începerea lucrărilor pe 

amplasament.  

Tabelul 5.1 Împărţirea Iniţială a Activităţilor în timpul construcţiilor 
(R=responsabil; A= administrator; I-Informat; C- Consultat; M= rol de monitorizare) 

Activităţi Beneficiar 
PMU 

Beneficiar 
Expert  Mediu 

Antreprenorul 
EPC (Construcţii) 

Specialist 
Biodiversitate al 
Antreprenorului  

Elaborarea F_BMP  R A I I 

Elaborarea Planului de 
Management pentru 
Biodiversitate al 
Antreprenorului 

I M R A 

Sondaje pre-construcție înainte 
de curățarea vegetației 

I M R A 

Diseminarea informaţiei şi 
formarea profesională a forţei 
de muncă  

I M R A 

Training pentru personalul  
Vestmoldtransgaz 

R A I I 

Management şi monitorizare a 
impacturile ecologice de zi-cu-zi 

I M R A 

Implementarea atenuării 
ecologice 

I M R A 

Auditul execuţiei 
antreprenorului 

R A C C 

Actiuni corective I M R A 

Managementul cooperării A I A I 

Abordările cooperării operaţionale pe perioada construcţiilor vor fi stabilite în indicaţiile pentru 

construcţii care vor fi o Anexă a Contractului Comercial care va fi încheiat între Beneficiar şi 

Antreprenor. Unitatea Punctului de Contact pentru fiecare amplasament al construcţiilor, astfel cum 

este definită în Planul de Management al Antreprenorului, este structura responsabilă cu 

implementarea şi monitorizarea prevederilor din Indicaţiile pentru Construcţii.  
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5.2. Funcţiile şi  Responsabilităţile Companiei  

Funcţiile şi responsabilităţile HSE ale managementului Vestmoldtransgaz pe durata etapei de 

construcţii a Proiectului sunt detaliate în UCP PMU – „Regulament de organizare şi funcţionare”. Mai 

multe informaţii sunt deasemenea prezentate în alte documente din C-ESMP Cadru. În ceea ce 

priveşte F_BMP, Vestmoldtransgaz este responsabil cu activităţile cheie de management incluzând, 

dar fără a se limita la:  

• Elaborarea condiţiilor din documentaţia de licitaţie privind managementul biodiversităţii; 
• Formarea profesională a reprezentantului(reprezentanţilor) Vestmoldtransgaz pe 

amplasament; 
• Supraveghere şi control; 
• Monitorizarea execuţiei de către antreprenori; 
• Sancţionarea; 
• Managementul cooperării în caz de accident ecologic (inclusiv înregistrarea şi comunicarea 

evenimentelor); şi 
• Managementul impactului produs chiar de Vestmoldtransgaz asupra biodiversităţii. 

 

Mai exact, în cadrul Companiei, următoarele funcţii şi responsabilităţi vor fi valabile: 

Tabelul 5-2 Funcţiile şi Responsabilităţile Companiei 

Funcţie Responsabilitate 

Director General 

Vestmoldtransgaz 

- Aprobă BMP Cadru şi se asigură că părţile responsabile pun la dispoziţie 

resursele pentru implementare.  

Project Manager 
Vestmoldtransgaz  

Deţine responsabilitatea generală: 

- cu privire la obiectiv şi planul de implementare. 
- pentru a se asigura că proiectul este conform cu standardele definite. 
- pentru implementarea, monitorizarea şi revizuirea prezentului BMP Cadru. 
- pentru a se asigura că Antreprenorii EPC elaborează şi implementează pe 

amplasament propriul lor BMP detaliat (în conformitate cu prezentul BMP 
Cadru) şi pentru monitorizarea implementării acestuia de către Antreprenorii 
EPC. 

Coordonator HSSE  

 

Asistat de  Expertul de 

Mediu (a se vedea mai 

jos) 

- Implementează un Program de Inspecţie, Monitorizare şi Raportare în 
domeniul Protecţiei Mediului, asigurându-se că toate cerinţele legale, 
angajamentele înregistrate în Registrul de Angajamente ale Proiectului 
(care le include pe cele din Raportul ESIA, Studiul asupra Păsărilor, 
studiul asupra Arborilor, Studiul asupra Vieţii Acvatice) şi cerinţele 
Creditorului sunt îndeplinite şi conforme cu HSE-MS a proiectului. 

- Se asigură de conformitatea Proiectului cu cerinţele stabilite în 
prezentul  BMP Cadru. 

- Revizuieşte prezentul BMP Cadru pentru a urmări modificările din 
legislaţie sau alte cerinţe care apar. 

- Se asigură că trainingul necesar privind managementul Biodiversităţii 
este livrat personalului Vestmoldtransgaz. 

- Se asigură că prezentul BMP Cadru este disponibil pentru tot personalul 
Vestmoldtransgaz şi personalul relevant al Antreprenorului. 

- Acordă sprijinul necesar Antreprenorilor pentru a le permite acestora 
să se conformeze cu prezentul  BMP Cadru, inclusiv  să-şi elaboreze 
propriile lor BMP detaliate. 

- Centralizează informaţiile privind Biodiversitatea folosite în timpul 
construcţiilor şi respectiv managementul Biodiversităţii realizat de 
antreprenori. 
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Funcţie Responsabilitate 

- Efectuează audituri regulate privind realizările principalilor 
Antreprenori EPC în raport cu cerinţele propriilor lor BMP, elaborate în 
conformitate cu prezentul BMP Cadru. 

- Raportează toate riscurile, neconformităţile şi incidentele/accidentele 
legate de prezentul BMP Cadru. 

- Include în Raportul Anual de Mediu informaţii detaliate privind 
managementul biodiversităţii realizat. 

Expertul de Mediu al 
Vestmoldtransgaz 

- Verifică realizarea obligaţiilor Antreprenorilor, incluzând efectuarea de 
audituri regulate şi inspecţii vizuale ale habitatelor sensibile în zona lucrărilor 
şi se asigură că antreprenorii au Planuri de Intervenţie adecvate în caz de 
accidente/poluare accidentală. 

5.3. Funcţiile şi Responsabilităţile Antreprenorului  

Cerinţele primordiale HSSE pentru Antreprenori sunt definite în articolele relevante ale contractelor 

acestora şi Anexele obligatorii aferente. Fiecare antreprenor trebuie să implementeze şi toate 

cerinţele relevante ale C-ESMP Cadru, incluzând şi prezentul BMP Cadru. Antreprenorii sunt totodată 

responsabili pentru a asigura îndeplinirea acestor cerinţe de către orice lucrare subcontractată. 

Antreprenorii EPC vor fi obligaţi să prezinte Vestmoldtransgaz propriul lor BMP, elaborat în 

conformitate cu cerinţele prezentului BMP Cadru, în care vor detalia abordarea propusă de ei pentru 

managementul Biodiversităţii pe amplasament, în special prevenirea şi managementul impactului 

ecologic, potrivit cu abordarea Proiectului şi cu orice alte condiţii evidenţiate în F_BMP, în Secţiunea 

1.4. 

În plus, Antreprenorii EPC vor prezenta Vestmoldtransgaz detalii despre: 

 Echipa responsabilă pentru implementarea cerinţelor de management şi monitorizarea 
protejării biodiversităţii; 

 Contracte / acorduri cu personalul echipei responsabile pentru implementarea cerinţelor de 
management şi monitorizarea protejării biodiversităţii şi CV-urile acestora; 

 Înregistrări ale oricărui impact ecologic. 
 

Alte responsabilităţi specifice ale Antreprenorilor EPC/ subcontractorilor sunt evidenţiate în Anexele 
prezentului BMP Cadru şi în Tabelul 5-3. Managerul responsabil cu problemele de mediu este în final 
responsabil pentru aceste activităţi. 
 

Tabelul 5-3 Responsabilităţile Antreprenorului EPC 

Funcţie Responsabilitate 

Asigurarea 
Resurselor 

- Desemnează persoana(persoanele) responsabile cu managementul 

biodiversităţii. 

- Asigură un număr suficient de experţi în biologie/ecologie (specialişti în 

faună, floră şi specialişti în habitate etc.) 

- Se asigură că echipa de specialişti în biodiversitate implicaţi sunt formaţi 

profesional în domeniul cerinţelor conservării biodiversităţii. 

Planificare - Se asigură că un Plan de Management pentru Biodiversitate (BMP) detaliat 

este elaborat în conformitate cu prezentul Plan Cadru şi implementat. 



Plan Cadru de Management al Biodiversității 

 

Document Nr. 1250/2654-VMTG-MNG-PLN-UCH-02-0007  Pagina 16 din 51                  

 

Funcţie Responsabilitate 

- Se asigură că toate activităţile de construcţii (inclusiv activităţile 

subcontractorilor) sunt realizate în conformitate cu cerinţele propriilor 

BMP aprobate. 

- Coordonează şi supraveghează toate activităţile privitoare la 

implementarea acestui plan. 

- Realizează sondaje înainte de curățarea vegetației pentru a elabora „hărţi 

de risc” şi a verifica dacă specii notabile au intrat într-o zonă.  

- Stabileşte acţiuni şi aplică toate măsurile necesare pentru a proteja 

biodiversitatea, potrivit legii. 

- Asigură comunicarea cu factorii de decizie ai antreprenorului în aplicarea 

cerinţelor Planului. 

Păstrarea 
Înregistrărilor 

- Se asigură că toate informațiile privind Biodiversitatea și managementul  

sunt înregistrate și raportate în mod corespunzător.  

- Elaborează unui inventar actualizat (identificarea și cuantificarea) al 

biodiversității pe amplasament. 

- În eventualitatea unei mortalități a păsărilor în perioadele de migrație sau 

de trecere, înregistrează specia, vârsta, sexul și cauza decesului în 

consultare cu specialiștii NAFS, ESI, IZ ai ASM și rezervației "Plaiul Fagului". 

Training - Asigură că toți angajații primesc trainingul necesar în ceea ce privește 

biodiversitatea și managementul acesteia. 

- Stabilește instruirea necesară a personalului cu privire la gestionarea 

indicatorilor de biodiversitate. 

- Elaborează fișe informative cu imagini și o scurtă descriere a tuturor 

speciilor de păsări/animale CR, EN și VU din Zona Proiectului și le  

diseminează muncitorilor. 

Inspecţii - Efectuează inspecții periodice și audituri ale amplasamentelor de lucru 

pentru a se asigura că toate activitățile sunt întreprinse în conformitate cu 

cerințele BMP. 

- Asigură luarea tuturor măsurilor necesare pentru remedierea oricăror 

neconformități și prevenirea reapariției. 

- Raportează toate riscurile și situațiile de neconformitate cu BMP. 

- Investighează accidentele și incidentele, asigură punerea în aplicare a 

măsurilor de prevenire a accidentelor/incidentelor și a raportează toate 

aceste accidente/incidente. 

Raportare - Include în Rapoartele Lunare și Anuale de Mediu (care trebuie trimise la 

Vestmoldtransgaz) detalii cu privire la managementul biodiversității. 

- Pregătește și înaintează autorității de mediu și Vestmoldtransgaz un raport 

anual care va include rezultatele monitorizării biodiversității și 

acțiunile/măsurile luate pentru protejarea biodiversității. 

- Raportează privind toate pericolele, incidentele și neconformitățile. 

Conformitate - Asigurarea respectării tuturor cerințelor cerute de acord, opinii/puncte de 

vedere emise de administratorii ariilor protejate  

- Asigură conformitatea cu măsurile propuse în raportul EIA de Proiect, 

inclusiv punerea în aplicare a cerințelor de management al protecției 

biodiversității, astfel cum sunt detaliate în Anexe. 

Notificare şi 
Consultare 

- Notifică Expertul de Mediu de la Vestmoldtransgaz înainte de începerea 

lucrărilor în zone sensibile. 
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Funcţie Responsabilitate 

- Notificarea și consultarea cu administratorii ariilor naturale protejate 

înainte de orice lucrare în ariile naturale protejate. 

- Obligația notificării prealabile, înainte de începerea lucrărilor și punerea în 

aplicare a măsurilor de atenuare a impactului, a administraţiei ariilor 

protejate din regiune, în special a următoarelor administrații: Rezervaţia 

Ştiinţifică "Plaiul Fagului", Rezervaţia Ştiinţifică "Plaiul Fagului" şi 

Silvicultura Nisporeni (care administrează Rezervaţia Peisagistica"Cazimir 

– Milești", cu cel putin 10 zile înainte de începerea lucrărilor. 

- Atunci când se observă specii rare de păsări cu statut de protecție 

națională și internațională în zona de lucru a "Plaiul Fagului", este necesar 

să se consulte imediat specialistul din Rezervaţia Ştiințifică "Plaiul Fagului" 

și Institutul de Zoologie al ASM. 

Monitorizare - Desfășoară monitorizarea biodiversității în domeniu prin intermediul  

echipelor de experți;  

- Centralizează informațiile săptămânale furnizate de echipele experților în 

domeniul biodiversității și le integrează într-un raport unificat, care este 

transmis lunar Vestmoldtransgaz. 

Intervenţie în 
caz de 
Acident  

- În eventualitatea unei deteriorări accidentale care afectează speciile și 

habitatele pentru care zona a fost desemnată o arie protejată, accidentul 

va fi anunțat în cel mai scurt timp către administratorul/managerul ariei 

protejate, departamentul forestier și autorităţile de protecția mediului 

pentru a stabili măsuri corective care să fie puse în aplicare de către cel care 

a cauzat prejudiciul. Vestmoldtransgaz va fi, de asemenea, notificat în scris 

cu privire la astfel de declarații. 
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6. Management, Atenuare, Monitorizare şi Verificare 

6.1. Activităţi de Management 

O varietate de activităţi de management şi măsuri de atenuare trebuiesc implementate pentru 
managementul biodiversităţii de personalul Vestmoldtransgaz şi al Antreprenorilor EPC ai acesteia (şi 
al subcontractorilor) astfel cum sunt descrise în Anexele la prezentul BMP Cadru. 
Activităţile de management şi măsurile de atenuare pe care personalul Vestmoldtransgaz şi al 
antreprenorilor săi sunt obligaţi să le implementeze includ: 
 

 Activităţi generale de atenuare (Anexa B); 

 Atenuare specifică pentru amplasamentele desemnate şi habitate notabile (Anexa C); 

 Atenuare specifică pentru specii particulare notabile (Anexa D). 

6.2. Activităţi Generale de Monitorizare  

Prevederile referitoare la monitorizare pentru prezentul BMP Cadru au fost elaborate prin procedura 
descrisă în Error! Reference source not found. de mai jos: 

Tabelul 6-1 Prevederi referitoare la monitorizare  pentru BMP Cadru 

Obiectiv Abordare 
1: Bazate pe risc Monitorizarea programelor pentru rezolvarea problemelor materiale bazată 

pe abordarea „sursă-cale-receptor”.    
Acestea sun proporţionale cu: 

- amploarea şi natura activităţii; 
- nivelul de impact evaluat (o incertitudine a acestuia), şi 
- sensibilitatea mediului local din interiorul zonei de influenţă a activităţii. 

2: Bazate pe 
conformitate 

Programe de monitorizare suplimentare care să satisfacă necesităţile de 
reglementare specifice.  

Urmând această abordare, planurile de monitorizare propuse vor trebui să satisfacă atât cerinţele 

Vestmoldtransgaz (de a se înţelege şi gestiona impactul potenţial al Proiectului pe parcursul fiecărei 

activităţi de construcţii/ locaţie), cât şi orice cerinţă specifică a autorităţilor din Republica Moldova. 

Cerinţele specifice de monitorizare pentru prezentul BMP Cadru sunt prezentate în Anexele B, C, D. 

Dacă rezultatele monitorizării identifică vreo neconformitate cu cerinţele Planului de Management, o 

astfel de lipsă a conformităţii va fi evaluată, măsuri corective vor fi luate şi aceste măsuri corective vor 

fi implementate în mod obligatoriu în cel mai scurt timp posibil. 

6.3. Verificarea şi Monitorizarea Sistemului de Management  

Cerinţele verificării monitorizării Sistemului de Management, astfel cum sunt detaliate în C-ESMP 
Cadru, sunt împărţite pe trei niveluri, astfel cum se arată în Error! Reference source not found.. 

Tabelul 6-2 Auditul Sistemului de Management 

Nivel Obiectiv Responsabil Descriere 

Nivel 
1 

Audituri ale 
sistemului de 
management  al 
Vestmoldtransgaz 

Vestmoldtransgaz Aceste audituri vizează evaluarea elementelor 
Sistemului de Management HSE al  Vestmoldtransgaz şi 
evaluarea caracterului lor adecvat pe parcursul înntregii 
durate a ciclului de viaţă a Proiectului. 
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Nivel Obiectiv Responsabil Descriere 

Nivel 
2 

Audituri C-ESMP 
ale 
Vestmoldtransgaz 

Vestmoldtransgaz Aceste audituri sunt realizate de echipa UCP a 
Vestmoldtransgaz pentru a confirma conformitatea 
Companiei şi a antreprenorilor săi cu C-ESMP Cadru.  

Nivel 
3 

Auditurile 
antreprenorilor 
realizate chiar de 
aceştia 

Antreprenor Aceste audituri trebuiesc realizate de antreprenori 
pentru a confirma conformitatea proprie şi pe cea a 
subcontractorilor cu propriile C-ESMP şi HSE-MS. 
Antreprenorii EPC se vor asigura că rapoartele de audit 
vor fi transmise Vestmoldtransgaz. 

 

În plus faţă de cele de mai sus, Audituri de Reglementare şi vizite ale creditorului în scopul verificării 
conformităţii sunt deasemenea aşteptate. Natura şi structura acestor audituri/ vizite vor fi confirmate 
de către Instituţiile cu atribuţii de reglementare şi de Creditori. 

6.4. Indicatori Cheie de Performanţă  

Atât procedurile de Monitorizare Generală, cât şi Verificarea şi Monitorizarea Sistemului de 
Management, necesită elaborarea unor Indicatori Cheie de Performanţă (KPI) fermi. Aceştia 
reprezintă măsurători cantitative sau calitative folosite pentru a evalua performanţa de-a lungul 
timpului şi pot fi folosiţi pentru evaluarea eficacităţii măsurilor de control. KPI consideraţi relevanţi 
pentru prezentul BMP Cadru (şi care trebuiesc dezvoltaţi în continuare şi suplimentaţi de 
Antreprenorul EPC ca şi parte a planurilor detaliate de management ale antreprenorului) pentru etapa 
de construcţii sunt prezentaţi în Error! Reference source not found.. 

Table 6-3 Indicatori Cheie de Performanţă 

ID KPI Ţintă / Plafonul Acţiunii 

Măsura de 
Monitorizare 

Controale 
de 

Atenuare 
Asociate 

KPI Prag 

KPI-01 Situaţii de  
neconformitate în 
raport cu cerinţele 
prezentului F_BMP 

Minimizare şi îmbunătăţire 
continuă 

A se vedea 
verificarea în  
Anexa B 

Toate 
măsurile 
din Anexa 
B 

Ţinta pentru 
probleme de 
neconformitate 

KPI-002 Situaţii de 
neconformitate cu 
standardele 
proiectului 
identificate în timpul 
monitorizării 
anumitor specii şi 
habitate valoroase 

Minimizare şi îmbunătăţire 
continuă 

Anexa C Anexa C Ţinta pentru 
probleme de 
neconformitate 

KPI-003 Raportarea din timp 
a informaţiilor despre 
biodiversitate pentru 
a preveni 
mortalitatea 

Raportări săptămânale sau 
bilunare cu suficientă 
informaţie pentru a 
informa echipa de 
construcţii (adică 
schimbarea zonei de lucru 
sau relocarea speciilor) 

Raport de 
conformitate 
săptămânal 
sau bilunar 

Toate 
măsurile 
din Anexa 
B 

Raportări 
despre calitatea 
biodiversităţii în 
timpul 
construcţiilor 

Cerinţele de audit şi monitorizare pentru verificarea fiecărei activităţi de management şi măsuri de 
atenuare prezentate în cadrul prezentului BMP Cadru sunt identificate în Anexele B şi C. Toate 
măsurile trebuie auditate la toate trei nivelele. 
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6.5. Training 

Nevoile de training pentru întregul personal al Vestmoldtransgaz şi al Antreprenorului EPC trebuiesc 

identificate de la început, înainte de începerea lucrărilor de construcţii, şi un plan de training trebuie 

elaborat. Cadrul de lucru pentru training este următorul: Antreprenorul va fi obligat să se asigure că 

toţi muncitorii beneficiază de training corespunzător referitor la probleme de biodiversitate, astfel 

încât activităţile să nu genereze consecinţe asupra biodiversităţii. Vestmoldtransgaz trebuie să 

elaboreze un protocol intern de training pentru biodiversitate pentru a instrui personalul intern ca să 

le permită membrilor acestui personal să asigure asistenţă antreprenorilor. 

    

Anexe 

Anexa A: Rolul Specialiştilor în Biodiversitate  

Construcțiile prin mai multe tipuri de habitate oferă provocări de mediu unice, cu domenii-cheie de 

îngrijorare, inclusiv habitate sensibile (cum ar fi habitatele de apă dulce) și zonele sensibile (inclusiv 

arii protejate) și zonele în care sunt protejate sau pot fi prezente specii notabile. 

Proiectul va încerca să reducă la minimum impactul asupra biodiversității. Un instrument de 

management al principiului în acest mod va fi utilizarea de către antreprenor a specialiștilor în 

domeniul biodiversității pentru a se asigura că măsurile de atenuare a impactului sunt puse în aplicare 

în mod corespunzător, să efectueze monitorizarea și raportarea necesare către beneficiar și autorități, 

să pregătească broșurile necesare și să instruiască personalul cu privire la aspectele de protecție a 

biodiversității. Experții în biodiversitate vor fi contractați pentru fiecare lot de construcție a conductei. 

Numărul experților contractați va fi stabilit în funcție de sensibilitatea zonei de lucru. Toți experții în 

domeniul biodiversității vor fi calificați în mod corespunzător pentru a întreprinde supravegherea site-

urilor și relocării speciilor, acolo unde este necesar. 

Scopul primordial al Specialiștilor în domeniul Biodiversității este de a transpune cerințele de atenuare 

scrise în acest F-BMP și în alte planuri de management în măsuri practice pe teren, fiind în același timp 

capabili să reacționeze la situații schimbătoare și mai puțin previzibile. O provocare esențială pentru 

Specialiștii în domeniul Biodiversității este de a se asigura că toți membrii personalului sunt pe deplin 

conștienți de sensibilitățile ecologice ale amplasamentelor în care lucrează și de responsabilitățile lor 

pentru evitarea și atenuarea impacturilor în astfel de amplasamente, astfel cum se subliniază în BMP.    

Acest lucru implică o gamă largă de tehnici de consolidare a capacităților, inclusiv discuții practice 

privind setul de instrumente înainte de construcție. 

Pentru a asigura răspunsuri coordonate la sensibilitățile ecologice, trebuie instituite mecanisme 

adecvate de studiu, cartografiere și raportare, pentru a permite ca problemele să fie atât ridicate, cât 

și rezolvate în mod eficient. Aceasta include utilizarea echipelor de sondaje înainte de curățarea 

vegetației care lucrează înaintea echipelor de curăţare a amplasamentelor pentru a elabora hărți de 

risc și marca pe teren locurile în care sunt prezente habitate și specii deosebit de sensibile.  Rezultatele 

acestor anchete ar trebui să fie utilizate de către Specialiștii în domeniul Biodiversității pentru a 

actualiza BMP al antreprenorului, inclusiv modificări la calendarul de lucrări și la instrucţiunile pentru 

metode de construcție. 

Demonstrarea conformității BMP prin intermediul notelor zilnice și al fotografiilor face parte, de 

asemenea, din responsabilitatea Specialistului de Biodiversitate, împreună cu rapoarte periodice 

săptămânale sau bilunare privind statutul habitatelor și speciilor protejate. Acestea ar trebui să fie 



Plan Cadru de Management al Biodiversității 

 

Document Nr. 1250/2654-VMTG-MNG-PLN-UCH-02-0007  Pagina 21 din 51                  

 

prezentate la reuniuni regulate între client, antreprenor, specialiști cheie, managerul  HSSE al 

proiectului și alte părți interesate relevante (inclusiv autoritățile de reglementare de 

proiect/monitorizare).  Acest lucru poate contribui la asigurarea unor soluții rapide la problemele 

ecologice, adunând toate părțile interesate împreună pentru a conveni asupra modificărilor de 

abordare a construcției, după cum este necesar. 

Specialiștii în Biodiversitate ar trebui numiți și coordonaţi de către contractant, dar monitorizați de un 

Expert de Mediu desemnat de Beneficiar. Cel puțin un Specialist în Biodiversitate va fi angajat pentru 

fiecare lot de construcții de conducte, cu Specialiști în Biodiversitate suplimentari necesari atunci când 

lucrările se află în zone sensibile.  Specialiștii în Biodiversitate ar trebui să fie bine instruiţi în 

elementele practice ale speciilor protejate, inclusiv manipularea speciilor pe care ar fi posibil să 

trebuiască să le reloce și recunoașterea habitatelor sensibile; aceştia ar trebui să aibă, de asemenea, 

o înțelegere de lucru a aspectelor de mediu mai largi și a procesului de construcție/inginerie.  

 Responsabilitățile-cheie ale Specialistului în Biodiversitate desemnat și coordonat de antreprenor 

includ următoarele:  

1. Colectarea datelor generale: garantarea faptului că anchetele prealabile curăţării sunt 

finalizate suficient pentru a permite identificarea, cartografierea și cuantificarea zonelor de i) 

habitatelor sensibile din afara ariilor protejate (de exemplu, păduri, zone umede, pășuni 

notabile și zone cu tufişuri precum și zonele cu specii de plante invazive) ii) locații cheie pentru 

specii valoroase, specii notabile.  

2. Instrucțiuni de metodă: întocmirea declarațiilor de metodă individualizate pentru toate 

lucrările din zonele sensibile și habitatele identificate în 1 de mai sus.  

3.  Studiile prealabile curăţării: efectuarea anchetelor prin mers pe jos (evaluare rapidă) imediat 

înainte de începerea lucrărilor într-o zonă pentru identificarea elementelor, cum ar fi: cuiburi 

de păsări; lilieci; plante care trebuie să primească restaurare specifică etc; 

4. Partajarea informațiilor: discuţii cu antreprenorii despre setul de instrumente pentru a 

asigura conformitatea;    

5. Supraveghere: supervizarea lucrărilor și relocarea oricărei specii descoperite departe de 

lucrări;  

6. Verificări zilnice: efectuarea controalelor de zi-cu-zi, cum ar fi verificarea şanţurilor pentru 

faună și asigurarea că alte componente ale CESMP sunt respectate; 

7. Cartografierea terenului: cartografierea și raportarea constatărilor din domeniu pentru 

raportarea către părțile interesate relevante la intervale regulate (cel puțin o dată la două 

săptămâni);  

8. Monitorizarea restaurării: asigurarea că restaurarea zonelor este conformă cu Planul de 

Management al Solurilor, Controlului Eroziunii și Restaurare (SMECR-MP) și al prescripțiilor de 

restaurare ale BMP;  

9. Monitorizare: proiectarea și punerea în aplicare a monitorizării, inclusiv asigurarea faptului că 

sunt culese date adecvate pentru a informa monitorizarea în cadrul BMP. 
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Anexa B: Atenuarea Generală Ecologică   

Marea majoritate (peste 85%) a RoW propus pentru conductă va fi construit în zone de "habitat 

modificat" de sensibilitate ecologică relativ scăzută. Aceasta include zone de cultură anuală (legume 

și culturi cerealiere), un habitat îmbunătățit al pășunilor și podgorii, precum și livezi și păduri mici 

plantate.  Deși toate aceste habitate au potențialul de a găzdui unele specii "notabile", habitatele sunt 

considerate în general mai puțin interesante decât zonele mai mari ale habitatelor naturale care susțin 

un ansamblu mai diversificat de specii. Zonele relative ale acestor habitate modificate din RoW  propus 

(care urmează să fie confirmate cu cadastrări finale) sunt prezentate în tabelul de mai jos4: 

 

Utilizarea terenului Deţinător Ha % CH/PBF 

Habitate cu Sensibilitate Ecologică 
Scăzută 

    

Agricultură (legume, cereale) Privat 116 45% Puţin probabil 

Livezi Privat 46 18% Puţin probabil 

Podgorii Privat 38 14.5% Puţin probabil 

Habitate cu Păşuni Îmbunătăţite Privat 20 7.5% Puţin probabil 

Total Estimat  220 85%  

În toate aceste zone, atenuarea ecologică generală va fi implementată în conformitate cu Bunele 

Practici internaționale (GIP), astfel cum este prezentat în tabelul de mai jos. 

  

                                                           

4 În timp ce aceste zone se raportează la RoW, în ceea ce privește alte infrastructuri (instalații terestre, stații de pigging etc.), 

acestea se vor situa aproape în întregime (98%) fi pe teren deţinut de stat, cu doar 0.07 ha de pășune privată  afectată.  
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Acțiuni generale de atenuare aplicate în toate zonele 

Responsabil: VMTG - Vestmoldtransgaz; Contractor BT-Echipa de biodiversitate; C-Contractor   

Verificare:  MR: Raport de monitorizare; Mp; Hartă; FV: Verificare în teren; Rc: Înregistrare; PR: Înregistrare foto  

Ref Tema Locatie 
Cerința 
  

Ierarhia 
de 
atenuare 

Responsabil 
*  

Proces de 
verificare 

F-BMP Principii 

B001 

F-BMP Principii Toate 
Proiectul va încerca să minimizeze i) impactul asupra speciilor notabile ii) 
pierderea, fragmentarea, alterarea, disturbarea și distrugerea habitatelor. 
Abordarea este evidențiată în acest CESMP. 

Evitare 
Reducere 

VMTG, BT, 
C 

audit 
intern; 
Rc 

B001a 
F-BMP Principii Toate 

Respectarea măsurilor și condițiilor pentru protecția biodiversității/ariilor 

naturale protejate impuse prin Acordul de mediu 

Evitare 
Reducere 

VMTG, BT, 
C 

audit 
intern; 
Rc 

B001b 

F-BMP Principii Toate 

Respectarea legislației de mediu de a menține și de a nu periclita starea de 

conservare favorabilă a speciilor și habitatelor naturale precum și de a 

asigura integritatea  Rețelei Ecologice nationale și ariilor naturale protejate 

de stat 

Evitare 
Reducere 

VMTG, BT, 
C 

audit 
intern; 
Rc 

B001c 

F-BMP Principii Toate 

Interzicerea  folosirii  oricărui  tip  de  resursă  naturală  din  interiorul 

ariilor naturale protejate, fond forestier, fără obținerea în prealabil a unui 

document permisiv,  conform  legislației de  mediu (Codul  silvic, Codul 

subsolului,  Legea regnului animal, Legea regnului  vegetal, Legea apelor   

etc.) 

Evitare 
Reducere 

VMTG, BT, 
C 

audit 
intern; 
Rc 

B001d 

F-BMP Principii Toate 
Exploatarea apelor de suprafață în arealul zonelor și ariilor protejate este 

interzisă 

Evitare 
Reducere 

VMTG, BT, 
C 

audit 
intern; 
Rc 

B002 
Relatia cu alte 
planuri 

Toate 
Acest plan F-BMP va fi aplicat împreună cu celelalte planuri, inclusiv cele 
evidențiate in sectiunea 4 a prezentului document. 

Evitare 
Reducere 

VMTG, BT, 
C 

audit 
intern; 
Rc 

B003 Specialisti 
Biodiversitate 

Toate 
Minim un Specialist Biodiversitate va fi angajat pentru fiecare lot de 
construcție a conductei. Toți Specialiștii Biodiversitate vor fi calificați 

Evitare 
Reducere 

C, BT MR; Mp 
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Ref Tema Locatie 
Cerința 
  

Ierarhia 
de 
atenuare 

Responsabil 
*  

Proces de 
verificare 

corespunzător pentru supravegherea amplasamentelor și relocarea 
speciilor după caz. Termenii de referință sunt furnizați în Anexa A. 

B005 
Instruirea 
muncitorilor 

Toate Muncitorii vor fi instruiți cu privire la sensibilitatea ecologică a zonelor, 
măsurile de protecție a biodiversității  și vor fi instruiți pe tema reducerii 
impactului evenimentelor neprevăzute, inclusiv prezența habitatelor sau 
speciilor neobișnuite. 

Evitare BT, C FV, MR, Rc  

B006 
Instruirea 
muncitorilor 

Toate Se vor realiza și recomandări de sănătate și securitate privind plantele sau 
animalele otrăvitoare sau periculoase de exemplu prin intermediul 
ședințelor de lucru la care vor participa și experții pe biodiversitate. 

Evitare BT, C FV, MR, Rc  

B007 Contacte în 
situații de 
urgență 

Toate Se vor aloca numere de contact în caz de urgență pentru ecologiști pentru 
cazul în care la locații se regăsesc specii protejate în absența persoanei 
care realizează supravegherea. 

Evitare BT, C FV, MR, Rc  

B008 

Restricționarea 
activităților la 
culoarul de 
lucru 

Toate Toate activitățile de construcție trebuie să se limiteze la coridorul de 
construcție definit și  circulația vehiculelor, a mașinilor și a lucrătorilor în 
afara benzii de construcție și a drumurilor de acces nu este permisă. 
Excepție fac operațiunile de degajare care sunt permise în banda de 
siguranță. Deplasarea vehiculelor și depozitarea materialelor de construcție 
în afara acestui coridor sunt interzise. Zonele de așezare și componentele 
vor fi amplasate astfel încat să fie evitată curățarea inutilă a vegetației 

Evitare BT, C FV, MR, Rc 

B009 

Iluminatul 

Toate Iluminatul artificial va fi gestionat în zona de construcție (în special 
iluminatul puternic în timpul nopții) pentru a nu orbi păsările/alte specii de 
animale. 

Evitare 
Reducere 

BT, C FV, MR, 
Rc; PR  

B010 
Uciderea/ 
vânătoarea 
animalelor 

Toate 
Nu se va tolera uciderea intenționată a animalelor în timpul construcției 
(inclusiv vânătoarea) de către lucrători. 

Evitare BT, C FV; MR  

B010a 
Arderea 
vegetației 

Toate Arderea vegetației vor fi strict interzise în zona de construcție și zona 
tampon. 

Evitare BT, C FV; MR 
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Ref Tema Locatie 
Cerința 
  

Ierarhia 
de 
atenuare 

Responsabil 
*  

Proces de 
verificare 

B011 Stabilizarea 
solului 

Toate Toate zonele perturbate trebuie să fie stabilizate cât mai curând posibil 
pentru a evita deteriorarea habitatelor prin eroziune. 

Evitare BT, C FV; MR  

B011a 
Managementul 
solului 

Toate Solul din zona lucrărilor va fi udat pentru a preveni crearea de praf, care 
poate afecta sănătatea păsărilor/animalelor sau poate avea impact asupra 
vegetației din zona lucrărilor 

Evitare BT, C FV; MR  

B011b 

Managementul 
deșeurilor 

Toate Pe durata construcției și posibilelor eliminări a deșeurilor menajere și de 
altă natură, acestea vor fi evacuate în zonele special amenajate și în  
termeni  cât  ai restrânși  și/sau  protejate de un culoar de protecție. 
Scopul acestuia este de a asigura protecția animalelor de la posibila 
otrăvire de la digestia deșeurilor (resturilor) menajere. 

Evitare BT, C FV; MR  

B011c 
Claxonatul 

Toate Motoarele vehiculelor și ale altor echipamente vor fi oprite atunci când nu 
se mai lucrează. În același timp, va fi interzis claxonatul în zona de lucru, 
pentru a reduce zgomotul care afectează viața animalelor. 

Evitare BT, C FV; MR  

Activități de curățare RoW 

B012 Verificări 
înainte de 
curățarea 
vegetației 

Toate habitatele Specialiștii în biodiversitate vor pregăti un raport de monitorizare 
săptămânal/bilunar și o hartă a pericolelor care să identifice locațiile 
sensibile. Aceasta va fi împărtășită cu lucrătorii într-o manieră adecvată 
(de exemplu, discuții în Toolbox talks), astfel încât zonele sensibile să 
poată fi evitate, declarațiile de metodă sau timpul de lucru pot fi 
modificate sau pot fi implementate măsuri de atenuare. 

Evitare BT, C MR; Mp 

B013 Verificări 
înainte de 
curățarea 
vegetației 

Toate habitatele Înainte de începerea procesului de curățare a vegetației, specialiștii în 
biodiversitate vor efectua verificări înainte de construcție, pentru a 
determina dacă există încă specii sau habitate notabile în zonele de lucrări. 
Controalele vor include scorburi de copaci și alte locuri de adăpost. Acest 
lucru va ajuta la evitarea rănirii accidentale sau a decesului unor specii 
sensibile cum ar fi păsările de cuibărit, reptile, amfibieni și lilieci. 

Evitare BT, C MR; Mp 

B014 
Cuiburi de 
păsări 

Toate Cuiburile active de păsări nu vor fi deteriorate în mod deliberat. Curatarea 
copacilor și a tufișurilor nu va fi efectuată în timpul sezonului de creștere a 
păsărilor (martie - august), pe cat posibil. În cazul în care va fi necesară 

Evitare 
Reducere 

BT, C FV, MR, 
Rc; PR  
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Ref Tema Locatie 
Cerința 
  

Ierarhia 
de 
atenuare 

Responsabil 
*  

Proces de 
verificare 

curățarea în acest interval de timp, va fi efectuată o verificare a plantelor 
care urmează a fi îndepărtate de către specialiștii în domeniul 
biodiversității și decizia de a muta cuibul sau de a amâna degajarea va fi 
făcută de specialiștii în biodiversitate. 

B015 

Conservarea 
arborilor 

Toate Dacă este posibil doborârea arborilor semnificativi/maturi se va evita si 
conectivitatea între zonele cu habitate forestiere va fi menținută. Nici un 
copac cu diametru peste 100 mm nu va fi doborât fără verificarea prealabilă 
a Specialistului Biodiversitate. Arborii vor putea fi doborâți numai înspre 
coridorul de siguranță și pe aliniamentul aprobat al drumurilor de acces. Toți 
arborii vor fi doborâți înspre culoarul de lucru pentru a minimiza distrugerea 
copacilor din zonele adiacente.  

Evitare 
Reducere 

BT, C FV, MR, 
Rc; PR  

B016 Coridoare 
ecologice de 
trecere 

Toate 
Zonele tampon cu vegetație vor fi menținute, acolo unde este posibil, de-a 
lungul coridoarelor de trecere (ex. cursuri de apă). 

Evitare 
Reducere 

BT, C FV, MR, 
Rc; PR  

B017 

Utilizarea 
pesticidelor și 
ierbicidelor 

Zone sensibile Vegetația trebuie curățată sau controlată numai prin măsuri biologice și 
mecanice de control, cu excepția cazului în care se aprobă altfel. Utilizarea 
pesticidelor și ierbicidelor este strict interzisă în zonele sensibile, dacă nu 
este aprobată în alt mod specific de autoritățile de reglementare. 

Evitare BT, C FV, MR, 
Rc;  

B018 Zone de 
staționare 

Toate  Locațiile de staționare a utilajelor și componentele vor fi amplasate astfel 
încât se va evita curățarea inutilă a vegetației. 
Stabilirea locațiilor de staționare a utilajelor  și  amplasării  organizării de 
șantier se va face exclusiv în afara  ariilor naturale  protejate  și  fondului 
forestier 

Evitare 
Reducere 

BT, C FV, MR, 
Rc; PR  

Activități de săpare 

B019 
Rampe de 
evacuare a 
animalelor 

Toate  Gropile și excavațiile vor fi umplute cât mai curând posibil, după lucrări. În 
timpul activităților de construcție, coridorul ecologic dintre rezervația Plaiul 
Fagului si Codrii va fi blocat, din cauza prezenței muncitorilor, utilajelor și 
șanțurilor. Acest lucru implică o perturbare temporară (câteva săptămâni 
din întreaga perioadă de construcție a proiectului) a circulației animalelor.  

Evitare 
Reducere 

BT, C FV, MR, 
Rc; PR  
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Ref Tema Locatie 
Cerința 
  

Ierarhia 
de 
atenuare 

Responsabil 
*  

Proces de 
verificare 

Pentru a preveni căderea animalelor în tranșee deschise trebuie instalate 
rampe de evacuare a animalelor sălbatice la traversarea coridorului. 
Rampele de evacuare vor fi plasate la fiecare 1 km în zona de traversare a 
coridorului ecologic. Șanțurile vor fi inspectate zilnic și se vor elibera cu 
atenție animalele care ar fi putut sa cadă în acestea. În cazul în care 
inspectarea zilnică va stabili că animalele sunt prinse în mod regulat în 
interiorul șanțurilor și nu pot scăpa din cauza distanței relativ mari între 
rampele de evacuare acestea vor fi plasate la fiecare 500 m. Rampele de 
evacuare vor fi construite de-a lungul șanțului deschis în paralel cu linia 
șanțului. 

B020 

Căderea 
animalelor în 
șanțuri 
deschise 

Toate  Lungimea șanțului deschis trebuie să fie limitată la 10-12 km în orice 
perioadă de timp. Realizați verificări zilnice ale șanțurilor deschise și 
eliberați cu atenție toate animalele căzute în acestea. 

Evitare 
Reducere 

BT, C FV; MR 

B021 
Bariere și 
puncte de 
trecere 

Toate  Împrejmuirea va fi minimizata și nicio zona vitală pentru viata salbatică nu 
va fi izolata de activitățile de lucrări, dar vor fi utilizate bariere temporare 
pentru a preveni trecerea animalelor sălbatice prin zonele de lucrări sau să 
aiba ace la zonele de stocare a deșeurilor.  

Evitare 
Reducere 

BT, C FV, MR, 
Rc; PR  

Activități de restaurare  

B022 
Proces de 
restaurare 

Toate  Toate zonele vor fi restaurate conform SMECR-MP. Restaurarea în zonele 
sensibile va fi realizată conform planului de restaurare pentru aceste zone 
(Anexa C).     

Atenuare BT FV, MR, 
Rc; PR  

B023 

Monitorizarea 
restaurării 

Toate  Zonele restaurate vor fi monitorizate și se vor folosi metode adecvate 
pentru controlul creșterii speciilor invazive (ex. cosit). Zonele restaurate 
vor fi monitorizate în primul și al doilea sezon de creștere pentru a valida 
succesul restaurării. În cazul în care eforturile se dovedesc a nu fi reușite, 
măsuri de restabilire vor fi prescrise de specialiștii în domeniul 
biodiversității și vor fi puse în aplicare. 

Atenuare BT FV, MR, 
Rc; PR  

Drumuri de acces 
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Ref Tema Locatie 
Cerința 
  

Ierarhia 
de 
atenuare 

Responsabil 
*  

Proces de 
verificare 

B024 
Drumuri de 
acces 

Drumuri de acces Drumurile din zonele de acces vor fi construite astfel încât scurgerea apei 
de ploaie să fie eficientă și să se evite băltirea care ar putea atrage 
amfibieni. 

Evitare BT, C  FV; MR 

B025 Semnalizarea 
circulației 

Drumuri  Zonele cu viață sălbatică vor fi indicate prin semnalizare adecvată de-a 
lungul drumurilor de acces în cazul în care există un potențial de coliziune 
a vehiculelor / faună sălbatică 

Evitare BT, C FV 

Specii invazive 

B026 

Specii invazive 

Toate  Interdicția la nivel de amplasament asupra lucrătorilor care aduc vegetație 
sau sol din afara zonei de lucrări pentru a împiedica dispersarea speciilor 
invazive non-native. 

Evitare BT, C FV; MR 

B027 
Cartare specii 
invazive 

Toate  În timpul verificărilor înainte de curățarea vegetației este necesară 
cartarea sau identificarea speciilor invasive. În cazul în care au fost 
identificate, specialistii în biodiversitate vor elabora planuri de acțiune pe 
specii si zone afectate.    

Evitare 
Atenuare  

BT, C FV; MR, 
Mp 

 

* Responsabil, în contextul acestui tabel, se referă la partea care va fi răspunzătoare de implementarea în teren a acțiunilor de atenuare/management.  În 
orice moment, însă, Vestmoltransgaz răspunde de asigurarea faptului că aceste măsuri de atenuare și acțiuni de management sunt într-adevăr implementate 
de partea responsabilă (de ea însăși sau de altele). Acest lucru implică monitorizarea / auditarea periodică a activităților și emiterea și urmărirea acțiunilor 
corective, în cazul în care acestea sunt necesare.   
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Anexa C: Lucrări în Apropierea Amplasamentelor Desemnate şi în Habitate 
Sensibile 

Amplasamente desemnate 

O serie de domenii de mai mare valoare ecologică se găsesc de-a lungul sau aproape de RoW al  

conductei, caz în care trebuie să se acorde o atenţie sporită.  Printre acestea se numără două rezervaţii 

desemnate imediat adiacente RoW (Rezervația Ştiințifică Plaiul Fagului și Zona Importantă de 

Protecție a Păsărilor și Rezervația Peisagistică Cazimir Milești, ambele detaliate mai jos). O serie de 

alte amplasamente sunt mai îndepărtate (a se vedea harta și tabelul de mai jos), dar conducta, 

deasemenea, traversează de două ori coridoarele "Rețelei Ecologice Naționale" a Republicii Moldova 

(a se vedea harta). Specialiștii în Biodiversitate ai Proiectului trebuie să aibă grijă deosebită în 

elaborarea hărţilor habitatelor sensibile din vecinătatea acestor amplasamente desemnate înainte de 

începerea lucrărilor. Deasemenea, se va aplica o atenuare specifică, astfel cum este evidenţiat în 

tabelul de atenuare din prezenta Anexă. 

Tabelul de mai jos listează amplasamentele desemnate prin sau în apropierea cărora va traversa RoW  

și unde pot fi prezente habitate sensibile. Localizarea acestor amplasamente este prezentată pe hartă 

în prezenta Anexă.  

 Tabelul C1: Zone Protejate Desemnate sunt localizate în apropierea coridorului conductei: 

Tip de Desemnare Numele Amplasamentului Porţiunea   
(km) 

Distanţa faţă de RoW (km) 
la punctul cel mai apropiat 

Rezervaţie Ştiinţifică Plaiul Fagului km 21-27 0.1 
 zona tampon traversată 

Rezervaţii peisagistice  
(Nu sunt desemnate pentru 
protejarea speciilor sălbatice) 

Cazimir Mileşti km 25-27 0.05 
(de-a lungul graniţei) 

Temeleuti km 28 0.7 

Căbăieşti - Pîrjolteni km 34 1.3 

Voloca Verbca km 59 - 61 0.8 

Rezervaţie Forestieră Naturală Cabac km 84 0.8 

Monumente Naturale Hidrologice 
(Nu sunt desemnate pentru 
ecologie) 
 

Izvorul lui Ștefan cel Mare km 33 2.1 

Izvoarele nr. 1 şi nr. 2 din 
satul Nicşani  

km 50-51 1.2 / 1.4 

Monumente Geologice şi 
Paleontologice   (nu sunt desemnate 
pentru ecologie) 

Ripa lui Tofan km 28 4.2 

Aflorimentul de gresii și 
granit de la Cosăuți 

km 94 0.2 

Monumente de Architectură 
Peisagistică 

Alei de larice și tei. Grupuri 
de conifer 

km 61 0.7 

Dintre aceste amplasamente, cele două considerate cele mai sensibile din punct de vedere ecologic 
sunt Rezervația Ştiințifică Plaiul Fagului și cel adiacent Rezervației Peisagistice Cazimir Milești, ambele 
discutate mai jos.  Plaiul Fagului este şi singurul amplasament din cadrul proiectului care are o zonă 
de protecție desemnată în mod formal în jurul său, deși toate aceste amplasamente ar trebui să aibă 
o astfel dezonă prin efectul legii 5.  Această zonă tampon de 1,5 km în jurul limitelor rezervaţiei va fi 

                                                           

5 Articolul 83 din Legea nr. 1538-XIII din (25.02.1998) privind Fondul zonelor naturale protejate de stat: (2) definește de fapt 
lățimea zonei de protecție a Ariilor Protejate la nivel naţional după cum urmează: 100-150m pentru rezervaţia științifică, 
parcul național, rezervație de biosferă și 700-1000m pentru rezervaţie naturala, rezervaţie peisagistică.  
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traversat pe o distanță de aproximativ 5,5 km de Proiect, care va trece, deasemenea, la aproximativ 
100m de la limita rezervaţiei propriu zise.  

 

Rezervaţia Ştiinţifică Plaiul Fagului, Zona Importantă de Protecție a Păsărilor (IBA) şi Amplasamentul 
Candidat de Emerald (MD0000003). 

Aceasta este o zonă în cea mai mare parte a pădurii foioase, cu unele zone umede artificiale. Aceasta 

este desemnată ca o IBA (precum și un candidat Amplasament de Emerald), în primul rând deoarece 

adăposteşte populațiile de reproducere de Vultur Pătat Pitic Clanga pomarina (IUCN: LC), numai în 

sezonul de reproducere, 8-10 perechi de reproducere în 0213-14 (IBA cat B2) și de Ciocănitoare Medie 

Pătată Leiopicus medius (IUCN LC), rezidentă, 80-100 perechi de reproducere 2013-2014 (IBA cat B3). 

Informațiile de la BirdLife International indică şi faptul că aceste criterii de păsări A1/B2/B3 au fost 

atribuite pentru amplasament întrucât multe specii amenințate la nivel global și SPEC sunt prezente, 

dar în număr necunoscut. Patru specii amenințate la nivel global apar: Aquila Clanga (pasaj), Aquila 

Heliaca (non-reproducere), Crex Crex (reproducere) și Gallinago Media (pasaj). 85 de specii se 

reproduc pe amplasamnet, inclusiv Pernis Apivorus, Aquila Pomarina și Hieraaetus Pennatus. 

Rezervaţia a fost înființată în 1992 cu o suprafață totală de 5.642 ha pentru i) să protejeze mediul 

înconjurător (conservarea, regenerarea și recuperarea ecologică), ii) să se desfășoare cercetări 

științifice și iii) să asigure educația și instruirea populației. Se compune în principal din stocul forestier 

"Radeni", care acoperă aproximativ 5552ha (sau 98%) din rezervaţie. Arborii prezenți includ fag, stejar, 

gorun, frasin, precum și arțar de câmp, cireș, carpen, și altele, cele mai întâlnite specii fiind cele din 

zone umede și din regiunile europene. Cele mai apropiate „parcele” de teren, din cadrul rezervaţiei, 

de RoW al conductei sunt toate zonele de pădure apărute în mod natural, cu mai mulți copaci maturi 

(peste 50 de ani), astfel cum se prezintă în tabelul de mai jos. Acești arbori bătrâni reprezintă un 

habitat cheie pentru insecte protejate și altă faună și nu ar trebui să fie atinse fără o consultare 

specifică cu Specialiștii de Biodiversitate. 

 

Parcela 
Nr 

Distanţă 
până la 
conductă 

Arbori înregistraţi  

59 ~100m gorun - 50-60 ani, carpen - 50-60 ani, frasin, arţar de câmp, cireş - 60 ani, 
tei, stejar, arţar mare - 45 ani 

58 Tbc gorun, carpen, frasin, tei, arțar de câmp - 45 ani, arţar mare - 35-45 ani şi 
stejar - 40-45 ani  

60 tbc gorun - 110 ani, frasin - 80 şi 45 ani, arţar mare - 90 ani ol, cireş - 75 şi 40 
ani, carpen 50 şi 80 ani, tei şi stejar - 45 ani 

Potrivit studiilor recente asupra arborilor, niciun copac sau arbuști din cadrul Rezervaţiei Ştiințifice 

Plaiul Fagului nu va trebui să fie afectat de lucrările de construcție ale conductei.   Următorii arbori 

din zonele tampon sunt, cu toate acestea, prevăzuţi să fie înlăturaţi ca parte a construcției conductei, 

așa cum este descris în atenuarea generală Frasin (Fraxinus: 20-25 ani); Carpen (Carpinus: 20-45 ani); 

Tei (Tilia: 20-30 ani); Ulm (Ulmus: 20-30 ani), Plop (Populus: 25-30 ani); Salcie (Salix: 25-35 ani) și 

arbore plângător (Caragana 20-25 ani). O serie de specii de arbust comune în zona tampon sunt, de 

asemenea, probabil să fie înlăturate în RoW al conductei. Printre acestea se numără soc (Sambucus 

nigra), cornul (Cornus Mas), lemnul câinelui  (Swiga sanguinea,) cerasus avium, spirea (Spiraea spp), 
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păducel (Crataegus SPP).  Eliminarea acestor specii nu este de așteptat să aibă un impact asupra florei 

locale, deoarece acestea sunt considerate în general specii plantate non-native, deși acest lucru va fi 

confirmat de către Expertul de Biodiversitate. 

Plante şi animale notabile din interiorul rezervaţiei sunt prezentate în Anexa D „Specii Notabile”. 

 

Rezervaţia peisagistică "Cazimir-Milesti" 

Amplasamentul, care constă în păduri de tei, frasin, și carpen, acoperă o suprafață de 500 ha și este 

desemnat pentru conservarea peisajului geografic de importanță națională (mai degrabă decât pentru 

conservarea ecologică).  Cu toate acestea, acesta găzduieşte o serie de specii protejate, astfel cum 

sunt prezentate în Anexa D. Cele mai apropiate „parcele” de teren din cadrul rezervaţiei de RoW al  

conductei sunt toate zonele de pădure apărute în mod natural, cu un număr de arbori de peste 50 de 

ani, așa cum se arată în tabelul de mai jos. Ca și în cazul Rezervaţiei Ştiințifice, acești arbori bătrâni 

reprezintă un habitat cheie pentru insectele protejate și altă faună și nu trebuie atinşi fără o consultare 

specifică cu Specialiștii în Biodiversitate. 

 

Parcela 
Nr. 

Distanţa 
până la 
conductă  

Arbori înregistraţi 

3 tbc Fag 95-125 ani, frasin 90 şi 40 ani, stejar - 40 ani, carpen – de la 35 la 90 
ani, arţar de câmp - 40 ani.  

4 tbc stejar 20-125 ani, gorun 95-125 ani, frasin - 40-125 ani, carpen - 35-95 ani, 
arţar mare - 85 ani, tei - 40 şi 95 ani, arţar de câmp - 65 ani, cireş, ulm 40 
ani. 

5 tbc carpen 45-95 ani, frasin 95-130 ani, arţar mare - 20 şi 85 ani, cireş - 85 ani, 
stejar - 20-45 ani, gorun - 20-45 ani, arţar de câmp - 45 ani, fag - 40 şi 125 
ani şi acacia - 25 ani. 

Rezervația găzduieşte totodată peste 166 de specii de plante vasculare, cu 26 de specii de arbori, 15 

specii de arbuşti, și 124 specii de plante erbacee, inclusiv 24 EN, VU și specii de RA. La cea mai apropiată 

distanță, RoW al Proiectului parcurge o distanță de 1km la aproximativ 50m de la limita acestei 

Rezervaţii (care nu are o zonă tampon formală). 

Studiile recente asupra arborilor afirmă că nici un copac sau arbuști din Rezervația Peisagistică 

Cazimir Milești nu va fi afectat de lucrările de construcție a conductei. 

Alte habitate sensibile  

O serie de alte habitate potențial sensibile sunt prezente, de asemenea, în afara zonelor desemnate 

la nivel național în numeroase locații de-a lungul traseului. Printre acestea se numără zonele de habitat 

natural traversate de RoW, cum ar fi terenurile împădurite, tufărişuri naturale, pajiștile 

neîmbunătățite, zonele umede, traversările cursurilor de apă și habitatele care găzduiesc speciile 

notabile.  În general, în jur de 39ha (sau 15%) ale RoW propus va fi situat în astfel de zone (a se vedea 

harta), care vor trebui şi ele să fie cartografiate în detaliu și marcate de Specialiștii în Biodiversitate și 

să li se aplice atenuarea specifică, astfel cum se menționează în tabelul din prezenta Anexă.  În special, 
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toate zonele riverane de-a lungul traseului trebuie evaluate de către Specialistul în Biodiversitate 

pentru a determina dacă acestea sunt habitate sensibile. 

Abordarea Habitatelor Sensibile  

În cazul în care se identifică habitate sensibile (fie aici, fie de către Specialistul în Biodiversitate în 
anchetele prealabile curăţării), atât în zona tampon, cât și în afara zonelor desemnate, este posibil să 
fie necesar să se elaboreze instrucţiuni specifice de metodă de către Specialistul în Biodiversitate 
pentru a limita impactul.  Acestea ar trebui să conțină cel puțin următoarele informații:  
  

 Amplasarea habitatului sensibil și a fâşiei în care trebuie aplicate prescripțiile instrucţiunilor 
de metodă;  

 Habitate specifice în zonă, locațiile lor și orice asociații florale sau faunale specifice;  

 Orice detalii obținute în cadrul serviciilor de pre-curăţare;  

 Orice informaţie specială necesară de la Specialistul în biodiversitate;  

 Detalii explicite privind atenuarea generală care ar trebui aplicată în zonă;  

 Detalii privind practicile specifice de construcție care ar trebui aplicate în zonă;  

 Detalii privind orice restricții privind calendarul care se aplică lucrărilor din zonă; 

 Detalii de restaurare pentru habitatele din zona în care se aplică instrucţiunile de metodă. 
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Zone Protejate şi Habitate Sensibile din interiorul Coridorului Conductei 
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Coridoare Ecologice Traversate de Conductă  
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Acțiuni de atenuare aplicate în zonele specifice 

Responsabil: VMTG - Vestmoldtransgaz; Contractor BT-Echipa de biodiversitate; C-Contractor   

Verificare:  MR: Raport de monitorizare; Mp Harta; FV: Verificare în teren; Rc: Înregistrare; PR: Înregistrare foto  

Ref Tema Locație 
Cerinta 
 

Ierarhia de 
atenuare Responsabil * 

Proces de 
verificare 

Principii generale 

B101 

Cartare 
habitate și 
specii  

Toate 
habitatele 
sensibile  

Specialiștii în biodiversitate vor carta toate habitatele potential sensibile 
(inclusiv habitatele cu specii notabile) de-a lungul traseului înainte de 
orice lucrări. Habitatele vor fi cartate în detaliu astfel încât locațiile 
speciilor notabile să fie clar identificate (inclusiv speciile din Cartea Roșie 
a Moldovei).  

Evitare 
Reducere 

BT MR; Mp 

B102 

Atenuarea 
habitatelor și 
speciilor 
sensibile 

Toate 
habitatele 
sensibile  

Măsuri de atenuare speciale vor fi applicate în toate zonele unde au fost 
identificate habitate sensibile. În cazul în care habitatele sensibile sau 
speciile notabile sunt prezente, impactul va fi atenuat așa cum se 
subliniază în acest plan F-BMP, de exemplu prin planificarea lucrărilor 
într-o perioadă mai puțin sensibilă a anului sau prin utilizarea translocării 
speciilor corespunzătoare în habitate adecvate din apropiere. 
Harta de ”pericol” va fi actualizată săptămânal cu raportarea receptorilor 
critici. 

Evitare 
Reducere 

BT, C MR; Mp 

B103 

Specialisti 
biodiversitate 

Păduri, 
habitate 
ripariane 

Acolo unde lucrările în păduri, habitate ripariene sau în apă sunt 
inevitabile, cel puțin un specialist în biodiversitate ar trebui să fie angajat 
să lucreze cu forța de muncă în timpul curățării vegetației pentru a 
identifica habitatele și speciile sensibile prezente pe amplasament (de 
exemplu, cuiburi, vizuini,  hibernacule etc.) 

Evitare 
Reducere 

BT, C FV, MR, Rc 

Arii protejate  

B104 

Arii protejate 

Lucrări în 
apropierea 
ariilor 
protejate 

În timpul proiectării, traseul va fi finalizat astfel încât să treacă cât mai 
departe posibil de limita unei arii naturale protejate.  
Dacă acest lucru nu este practic (de ex. în apropierea Rezervației Cazimir - 
Milești), traseul va fi deviat pentru a se evita doborârea arborilor și 
perturbarea habitatelor care protejează specii notabile. 

Evitare 
Reducere 

BT, C FV, MR, Rc 
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Ref Tema Locație 
Cerinta 
 

Ierarhia de 
atenuare Responsabil * 

Proces de 
verificare 

B104a Atenuare Lucrări în 
apropierea 
ariilor 
protejate 

În ariile naturale din cadrul REN, unde construcțiile propuse intersectează 
coridoare ecologice de migrare a mamiferelor. In acest sens, anterior 
execuției, se vor identitica și se vor propune cele mai bune soluții pentru 
diminuarea efectului de barare a respectivelor coridoare, prezentate 
administrațiilor ariilor naturale protejate, gospodăriile silvice și Autoritatea 
centrală pentru mediu. 

Evitare 
Reducere 

BT, C FV, MR, Rc 

B104 Atenuare Lucrări în 
apropierea 
ariilor 
protejate 

În timpul implementării proiectului va fi ales un program de lucru 
corespunzător pentru a nu afecta biodiversitatea din zonă și va fi 
comunicat managerului ariei naturale protejate înainte de a începe 
lucrările de construcție 

Evitare 
Reducere 

BT, C FV, MR, Rc 

B104b Atenuare Lucrări în 
apropierea 
ariilor 
protejate 

Este interzisă realizarea de căi noi de acces în perimetrul ariilor naturale 
protejate și în terenurile fondului forestier de stat 

Evitare 
Reducere 

BT, C FV, MR, Rc 

B104c Atenuare Lucrări în 
apropierea 
ariilor 
protejate 

Se interzice desfășurarea lucrărilor  în  perioada  de cuibărire,  reproducere 
și creștere a puilor speciilor de animale, care folosesc pentru reproducere  
habitatele naturale în zona de constructie,  în special  ariile naturale 
protejate și pădurile din cadrul fondului forestier de stat  (Februarie - 
Iunie). 

Evitare 
Reducere 

BT, C FV, MR, Rc 

B104d Atenuare Lucrări în 
apropierea 
ariilor 
protejate 

Pentru diminuarea impactului asupra speciilor rare și pe cale de dispariție, 
se recomandă restricționarea accesului și a oricăror activități specifice 
execuției lucrărilor,  pe  terenurile  deschise  adiacente  amplasamentului 
lucrărilor de construcție  a gazoductului,  în special în zonele din ariile  
naturale  protejate și fondul forestier. 

Evitare 
Reducere 

BT, C FV, MR, Rc 

B104e Atenuare Lucrări în 
apropierea 
ariilor 
protejate 

Pentru diminuarea impactului asupra speciilor de reptile de importanță 
națională și internațională, se vor colecta indivizii de pe amplasament și  se  
vor reloca în habitate potrivite, departe de sursele de impact antropic 
constant, în faza de construcție a lucrărilor propuse în plan. Această 
activitate va fi efectuată de un expert special angajat, care a primit în 
prealabil o instruire corespunzătoare sau prin contractarea savanților de la 

Evitare 
Reducere 

BT, C FV, MR, Rc 
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Ref Tema Locație 
Cerinta 
 

Ierarhia de 
atenuare Responsabil * 

Proces de 
verificare 

Institutul de Zoologie al Academiei de Științe Moldova. Activitatea poate 
avea loc vara sau toamna, când animalele se deplasează către habitatele 
de hrănire. 

B104f Atenuare Lucrări în 
apropierea 
ariilor 
protejate 

Activitățile din perimetrul ariilor naturale protejate care pot să genereze 
perturbări ale speciilor de păsări, mamifere, amfibieni ,  pești  precum și  
poluarea sau deteriorarea  habitatelor speciilor sunt strict  interzise. 

Evitare 
Reducere 

BT, C FV, MR, Rc 

B104g Atenuare Lucrări în 
apropierea 
ariilor 
protejate 

Pentru atenuarea nivelului de zgomot perceput în interiorul arealului  
protejat  în zona fronturilor de lucru vor fi prevăzute panouri acustice sau 
obstacole cu dimensiuni și structuri  adecvate  care să  asigure 
atenuarea/reducerea nivelului de zgomot, pentru a nu afecta starea 
animalelor, în special în zona ariilor  naturale protejate. 

Evitare 
Reducere 

BT, C FV, MR, Rc 

B104h Atenuare Lucrări în 
apropierea 
ariilor 
protejate 

Sunt interzise amplasarea de construcții auxiliare, care ar putea 
fragmenta habitatele speciilor de animale. 

Evitare 
Reducere 

BT, C FV, MR, Rc 

B104i Atenuare Lucrări în 
apropierea 
ariilor 
protejate 

Pentru  protecția  speciilor  de păsări de  interes comunitar care au stat la 
baza desemnării   ariilor naturale protejate,   unde este cazul,   inclusiv a  
celor migratoare,   sunt   interzise   perturbarea intenționată,   în   special 
în  cursul perioadei de reproducere sau de maturizare, de pasaj sau de 
migrație și  deținerea exemplarelor din speciile pentru care este interzisă 
vânarea sau capturarea. 

Evitare 
Reducere 

BT, C FV, MR, Rc 

B104j 

Monitorizare 

Lucrări în 
apropierea 
ariilor 
protejate 

Se va realiza monitorizarea existenței/apariției speciilor de animale de 
importanță națională/regională pe parcursul implementării proiectului de 
construcție și va fi prezentat un Raport  în  acest  sens  către  
administrațiile ariilor naturale protejate, gospodăriile silvice și Autoritatea 
centrală  pentru mediu. 

Evitare 
Reducere 

BT, C FV, MR, Rc 

B104k Atenuare Lucrări în 
apropierea 

Pentru speciile rare de păsări cu statut de protecție național și 
internațional (Directiva păsări, Convențiile Bonn, Berna și CITES, Cartea 
Roșie a Republicii Moldova) și speciile rare care pot cuibări în zona de 

Evitare 
Reducere 

BT, C FV, MR, Rc 
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Ref Tema Locație 
Cerinta 
 

Ierarhia de 
atenuare Responsabil * 

Proces de 
verificare 

ariilor 
protejate 

implementare a proiectului (conform tabel nr. 8-20 din Evaluarea 
Impactului de Mediu și Social): 
1. Nu se vor efectua lucrări in zona tampon a rezervației științifice "Plaiul 
Fagului" și a rezervației peisagistice "Cazimir - Milești" in perioada de 
cuibărire a păsărilor: Aprilie-Mai, din cauza apropierii Proiectului, care 
poate afecta prin zgomot procesul de reproducere a păsărilor. Lucrările în 
vecinătățile acestor arii protejate pot fi efectuate în alte perioade ale 
anului, pentru a evita perturbarea cuibăritului. 
2. Realizarea unor măsuri permanente de observare și monitorizare a 
prezenței speciilor pe cale de dispariție în perioada cuibăririi  acestor 
păsări (aprilie - mai). 
3. La observarea speciilor menționate în teritoriu, este necesar să se 
consulte imediat specialiștii din rezervația științifică "Plaiul Fagului" și 
Institutul de Zoologie al ASM. 
4. Urmărirea cazurilor de deces ale păsărilor în timpul perioadei de 
migrație sau pasaj. Recensământul mortalității se va realiza prin 
identificarea speciilor, vârstei, sexului și cauzei decesului de către 
specialistul din NAFS, ESI, IZ din ASM și rezervația "Plaiul Fagului". 
5. Se recomandă punerea la dispoziția lucrătorilor implicați în construirea 
conductei de gaz de materiale ilustrative despre păsările rare (Se va 
elabora o broșură cu imagini și o scurtă descriere a tuturor speciilor de 
păsări CR, EN și VU din zona proiectului). 

B105 
Restaurarea 
habitatelor 
speciilor 
notabile 

Toate  

Dacă este necesar vor fi create condițiile pentru recolonizarea speciilor 
notabile în zoneleîn care au fost afectate habitatele prin furnizarea unui 
microhabitat care restaurează condițiile inițiale (pre-proiect). Succesul 
măsurilor de restaurare va fi monitorizat prin cuatificarea numărului de 
indivizi din speciile care au fost recent colonizate. 

Atenuare BT FV, MR, Rc; 
PR  

Zone de pădure 
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Ref Tema Locație 
Cerinta 
 

Ierarhia de 
atenuare Responsabil * 

Proces de 
verificare 

B106 

Evitare 

Zone de 
pădure Impacturile asupra habitatelor forestiere va fi evitat, acolo unde este 

posibil. În cazul în care acest lucru nu poate fi atins, impactul trebuie 
minimizat. Dacă este necesar zonele de pădure se vor restaura cu rație de 
plantare 3:1.  

Evitare 
Reducere  
Atenuare 

BT, C FV, MR, Rc; 
PR  

B106a 

Evitare 

Zone de 
pădure Pentru reducerea impactului defrisării asupra biodiversității la finalizarea 

lucrărilor, se recomandă restaurarea ecologică a zonelor de pădure cu 
specii arbustive care nu au impact asupra conductei și care sunt în 
concordanță cu tipul de pădure din acea zonă 

Evitare 
Reducere  
Atenuare 

VMTG, BT, C FV, MR, Rc; 
PR  

B106b 

Evitare 

Zone de 
pădure/ne-
vertebrate 

Protecția speciilor de insecte melifere (conform Tabel 8-20 din Evaluarea 
Impactului de Mediu și Social) sau specii cu statul de protecție național și 
internațional (Directive Păsări și Habitate, Convențiile Bonn, Berna și 
CITES, Cartea Roșie a Republicii Moldova): 
1. Nu se vor efectua  lucrări in zona tampon a rezervației științifice "Plaiul 
Fagului" și a rezervației peisagistice "Cazmir-Milești" în perioada cuibaririi 
animalelor: Aprilie - Mai. Lucrările din vecinatatile acestor NPA pot fi 
realizate în altă perioadă a anului, pentru a evita perturbările de cuibarit. 
2. Examinarea atentă a tuturor arborilor și a pomilor fructiferi, pentru a 
vedea dacă au cuiburi pentru insecte melifere. La identificarea unor astfel 
de copaci, trebuie să fie atent scoși din zona de construcție, mai aproape 
de granița rezervațiilor. 
3. Se recomandă ca terenul de construcție din zona de protecție (în cazul 
lucrărilor din timpul primăverii sau verii) să fie examinat cu o zi înainte de 
începerea construcției de către un specialist contractat în acest scop 
(specialist biolog sau silvic). 
4. Limitarea lungimii șanțului deschis până la 10-12 km în orice moment. 
Acest lucru ar trebui să se realizeze nu numai în timpul perioadei de 

Evitare 
Reducere  
Atenuare 

BT, C FV, MR, Rc; 
PR  
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Ref Tema Locație 
Cerinta 
 

Ierarhia de 
atenuare Responsabil * 

Proces de 
verificare 

construcție în apropierea rezervatiilor, ci și ca măsură generală de-a 
lungul întregii zone de lucrări. 
5. Este important ca solul vegetal evacuat din pășuni să nu fie amestecat 
cu solul vegetal evacuat din culturile agricole, evitând astfel amestecul de 
nutrienți care este în dezavantajul plantelor - plante care reprezintă un 
habitat (lanțul trofic) pentru unele specii de insecte nematode. 
6. Deșeurile de construcție (inclusiv scurgerile accidentale de uleiuri și 
alte substanțe chimice) și deșeurile menajere trebuie să fie colectate și 
evacuate de pe șantier, astfel încât să nu se atragă insectele pe șantier 

B107 

Evitare 

Toate Prezența arborilor bătrâni și în descompunere în zona de lucrări (în 
special stejar sau fag):  
1. Examinarea suplimentară a zonei de lucrări cu câteva zile înainte de 
începerea construcției, astfel încât să se determine cazurile de arbori 
căzuți (după eventualele calamități naturale). 
2. Nu este admisă nicio realiniere minoră a traseului conductei în zona de 
protecție a NPA sau a facilităților asociate în afara zonei aprobate a 
proiectului, precum și orice deviere a traseului sau a construcției 
(instalarea clădirilor temporare) care ar presupune intrări în zonele de arii 
protejate. 

Evitare 
Reducere  
Atenuare 

BT, C FV, MR, Rc; 
PR  

B108 

Evitare și 
replantare 

Toate Prezența speciilor de plante ierboase cu statut de protecție național și 
internațional (conform tabel 8-20 din Evaluarea Impactului de Mediu și 
Social): 
1. Examinarea suplimentară a zonei de lucrări cu câteva zile înainte de 
începerea construcției, pentru determinarea speciilor de plante, în special 
cele perene (anuale), care pot fi observate numai pe parcursul unei 
anumite perioade fenologice. Dacă se identifică plante în perioada de 
inflorire,  un specialist (specialist biolog sau silvic) va monitoriza 
replantarea acestora în afara zonei afectate de lucrările de construcție 
2. Activitățile de construcție ar trebui să fie limitate la coridorul de 
construcție definit, iar deplasarea autovehiculelor și depozitarea 
materialelor de construcție în afara acestui coridor va fi interzisă. 

Evitare 
Reducere  
Atenuare 

BT, C FV, MR, Rc; 
PR  
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Ref Tema Locație 
Cerinta 
 

Ierarhia de 
atenuare Responsabil * 

Proces de 
verificare 

3. Nu vor fi utilizate pesticide chimice pentru curățarea zonei de  plante 
erbacee în scopul construirii și întreținerii  
4. Zona de lucru va fi umezită cu apă pentru a preveni excesul de praf, 
care poate afecta vegetația din apropierea zonei de lucrări. 
5. Deșeurile de construcție (inclusiv scurgerile accidentale de uleiuri și 
alte substanțe chimice) și deșeurile menajere vor fi colectate și evacuate 
din șantier, astfel incat să nu atraga păsările. 
6. În cadrul lucrărilor de restaurare, zona afectată va fi replantată cu 
specii de plante care au ocupat zona proiectului înainte de curățarea 
vegetației. 

B109 

Zone de 
pădure 

Toate  Obligația la efectuarea lucrărilor de defrișare  a arborilor și  arbuștilor, care 

se  vor efectua în conformitate cu prevederile art. 26 al Legii regnului 

vegetal Nr. 239 din 08.11.2007 și Hotărâea Guvernului nr.27 din 

19.01.2004 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la autorizarea  

tăierilor în fondul  forestier și  vegetația forestieră din afara fondului  

forestier,  prin obținerea  autorizației   de la organul teritorial de mediu, cu 

marcarea prealabilă pe teren a arborilor preconizați pentru tăieri. Se va 

ține cont de faptul că, nu este necesară  autorizația pentru efectuarea  

tăierilor vegetației  forestiere provenite din lăstari  și  semințe aflate in 

afara  plantațiilor  forestiere  proiectate în zonele  canalelor  de evacuare a 

apei și altor edificii, unde vegetația forestieră împiedică  exploatarea 

normală a acestora, în Iimitele prevederilor pct.27 al Hotărârii Guvemului  

nr.27 din 19.01.2004 

Evitare 
Reducere  
Atenuare 

BT, C FV, MR, Rc; 
PR  

B110 
Cuiburi 
artificiale 

Zone de 
pădure 

Un minim de 40 de cuiburi artificiale vor fi instalate în zone adecvate de-a 
lungul sau în apropierea traseului (Lot 1 – 30 buc.; Lot 2 – 10 buc.); se va 
distribui amestecul de semințe pentru hranirea păsărilor 

Atenuare 
Compensare 

BT FV, MR, Rc; 
PR  

Cursuri de apă și zone umede 

B111 Evitare si 
translocare 

Zone umede 
Lucrările în apropierea cursurilor de apă și a corpurilor de apă vor evita 
impactul asupra speciilor notabile. 

Evitare 
Reducere  

BT, C FV, MR, Rc; 
PR  
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Ref Tema Locație 
Cerinta 
 

Ierarhia de 
atenuare Responsabil * 

Proces de 
verificare 

În cazul în care speciile notabile vor fi afectate, alternativ vor fi create în 
avans habitate adecvate, iar translocarea speciilor se va realiza înainte ca 
zonele să fie drenate sau afectate în alt mod. 

 

B112 Vehicule Zone umede Vehicule cu impact redus (încărcătura) vor fi utilizate în zonele umede.  Evitare C FV; MR  

B113 

Sondaje  înainte 
de curățarea 

vegetației 

Zone umede si 
râuri sau 

pâraie 

Deși studiul privind viața acvatică a proiectului nu a identificat nici o specie 
protejată de pești, păsări, mamifere, amfibieni, reptile sau insecte în 
cursurile de apă care urmează să fie traversate, vor fi efectuate sondaje 
suplimentare prealabile curățării vegetației pentru a confirma că acest 
statut rămâne același. În cazul în care se înregistrează specii notabile în 
aceste zone, vor fi elaborate măsuri adecvate de atenuare a biodiversității. 

Evitare 
Reducere  
 

BT, C FV, MR, Rc 

B114 
Planul traversării 

apelor 
Traversări de 

ape 

Toate traversările de ape se vor realiza în conformitate cu Planul de 
Mangement al Traversării Apelor pentru a evita impactul asupra habitatelor 
sensibile și speciilor notabile. 

Evitare 
Reducere  
 

BT, C FV, MR, Rc 

B114a 

Evitare 

Rezervația 
Plaiul Fagului 
și rezervația 
Cazimir Milești  

Pentru speciile rare cu statut de protecție național și internațional (Directiva 
păsări și Directiva habitate, Convențiile Bonn, Berna și CITES, Cartea Roșie a 
Republicii Moldova):  
1. Nu se vor efectua lucrări în zona tampon a rezervației științifice "Plaiul 
Fagului" și a rezervației peisagistice "Cazmir-Milești" în perioada cuibăririi 
animalelor: Martie - Mai, din cauza apropierii Proiectului care poate afecta 
procesul de reproducere a animalelor prin zgomot. Lucrările din vecinătatea 
acestor NPA pot fi realizate în alte perioade ale anului, pentru a evita 
perturbările cuibăririi. 

Evitare 
Reducere  
 

BT, C FV, MR, Rc 

B115 

Vidre 
Lacuri 
Cursuri de apă 

Toate cursurile de apă care urmează să fie traversate vor fi verificate pentru 
prezența vidrelor înainte de începerea lucrului. În cazul în care se constată 
că vidrele sunt prezente, toate lucrările de pe amplasament se opresc până 
la acordul obținut de la Specialistul în biodiversitate, autorități. 

Evitare 
Reducere  
 

BT, C FV, MR, Rc 

B116 
Broasca țestoasă 

europeană 

Rezerva- 
ția Plaiul 
Fagului 

Toate cursurile de apă și corpurile de apă de pe traseul conductei vor fi 
verificate pentru prezența broaștei țestoase europene. În cazul prezentei 

Evitare 
Reducere  
 

BT, C FV, MR, Rc 
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Ref Tema Locație 
Cerinta 
 

Ierarhia de 
atenuare Responsabil * 

Proces de 
verificare 

indivizilor de broască țestoasă europeană lucrările se vor opri până la 
obținerea acordului obținut de la Specialistul în biodiversitate, autorități. 
La observarea speciilor menționate pe teritoriu este necesar să se consulte 
imediat specialistul din rezervația științifică "Plaiul Fagului" sau IZ al ASM. 
Evitarea lucrărilor în timpul iernii, atunci când broasca țestoasă europeană 
poate ierna subteran în apropierea acestor ape de suprafață. 

B117 
Zone umede 

Zone umede Limitele zonelor umede trebuie să fie marcate în teren cu semne și / sau 
stegulețe de semnalare. (se vor avea în vedere  zonele umede conform 
Studiului cu privire la viețuitoarele acvatice) 

Evitare 
Reducere  
 

BT, C FV, MR, Rc 

B118 Zone umede Zone umede Zonele de lucru (cum ar fi zonele de stocare și depozitare) sunt interzise în 
zonele umede. Orice zonă de lucru suplimentară, dacă este necesar, trebuie 
să fie situată la minimum 50 m distanță de granițele zonelor umede. 

Evitare 
Reducere  
 

BT, C FV, MR, Rc 

B119 Zone umede Zone umede 
În zonele umede nu vor fi construite drumuri de acces. 

Evitare 
Reducere  
 

C FV, MR, Rc 

B120 Zone umede Zone umede 
Se va monta conducta într-o zonă deluroasă, numai dacă zona umedă nu 
este suficient de uscată pentru a sprijini în mod adecvat opritorile și țeava. 

Evitare 
Reducere  
 

C FV, MR, Rc 

B121 Zone umede Zone umede Nu se vor aplica semințe, îngrășăminte sau mulci în zonele umede în scopuri 
de revegetare. Limitați utilizarea îngrășămintelor în regiunea a 50m de 
zonele umede. Banda DT în zonele umede nu va fi reînsămânțată dacă nu 
este specificat de către agenția de stat corespunzătoare. 

Evitare 
Reducere  
 

BT, C FV, MR, Rc 

B121a Zone umede Zone umede Se vor tăia toți copacii și ramurile tăiate din zona umedă și se vor stoca într-
o zonă deluroasă 

Evitare 
Reducere  
 

BT, C FV, MR, Rc 

B122 Zone umede Zone umede Orice tip de intervenții și lucrări tehnice care determină drenarea / uscarea 
zonelor umede și a mlaștinilor în zonele naturale protejate de stat sunt 
interzise 

Evitare 
 

C FV, MR, Rc 
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Ref Tema Locație 
Cerinta 
 

Ierarhia de 
atenuare Responsabil * 

Proces de 
verificare 

B123c Zone umede Zone umede Orice construcții care, prin modificările induse, pot pune în pericol 
supraviețuirea speciilor de plante și animale care se găsesc în zone umede și 
mlaștini în arii naturale protejate sunt interzise 

Evitare 
Reducere  
 

BT, C FV, MR, Rc 

B124 Zone umede Zone umede În cadrul zonelor naturale protejate, lucrările tehnice care separă zonele 
umede de cursurile principale de apă sunt interzise pentru a nu compromite 
reproducerea multor specii de pești protejate la nivel național sau european 

Evitare 
Reducere  
 

BT, C FV, MR, Rc 

Alte habitate sensibile 

B125 
Translocare Toate 

Habiatele potențiale pentru translocare vor fi identificare în imediata 
apropiere a amprentei proiectului (dar în afara zonei de influență) daca 
este necesar 

Atenuare BT, C FV, MR, Rc; 
PR  

* Responsabil, în contextul acestui tabel, se referă la partea care va fi răspunzătoare de implementarea în teren a acțiunilor de atenuare/management.  În 

orice moment, însă, Vestmoltransgaz răspunde de asigurarea faptului că aceste măsuri de atenuare și acțiuni de management sunt într-adevăr implementate 

de partea responsabilă (de ea însăși sau de altele). Acest lucru implică monitorizarea / auditarea periodică a activităților și emiterea și urmărirea acțiunilor 

corective, în cazul în care acestea sunt necesare.   
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Anexa D: Atenuarea pentru Conservarea Speciilor Notabile 

O serie de specii notabile pot fi întâlnite în timpul construcției Conductei, care vor necesita o atenuare 

specifică.  Acestea sunt cele mai susceptibile de a fi întâlnite în apropierea (sau în interiorul zonelor 

tampon) de amplasamentele desemnate ale Rezervației Ştiințifice Plaiul Fagului și Zona Importantă 

de Protecție a Păsărilor și Rezervația  Peisagistică Cazimir Milești. 

De exemplu, o serie de specii de plante pe cale de dispariție la nivel național sunt cunoscute a fi găsite 

în Rezervația Plaiul Fagului, inclusiv șase care au fost înregistrate doar acolo în Moldova6. Acestea 

sunt:  

 Dryopteris dilitatta Hoffm. 

  Padus avium Mill. 

 Ortilia secunda L. 

 Pyrola rotundifuIia L. 

 Lunaria rediviva L. 

 Telekia speciosa Schreb. Baumg 

Niciuna dintre aceste specii nu este de așteptat să fie afectată de lucrările de construcție a conductei 

propuse, dar Specialiștii în Biodiversitatei vor trebui să caute în mod specific aceste specii în timpul 

sondajelor prealabile curăţării vegetației. 

Atât Rezervaţia Ştiinţifică Plaiul Fafului, cât şi Rezervaţia Peisagistică Cazimir Mileşti, sunt 
cunoscute că găzduiesc un număr de specii notabile. Acestea includ: 

 Mamifere: inclusiv rozătoare, lilieci, vidră, pisică sălbatică, cerb și două specii pe cale de 
dispariție la nivel național, scorpia bicoloră și vidra eurasiatică.  

 Păsări: un număr mare de specii de păsări cuibăresc, iernează sau tranzitează Rezervaţia 
Ştiințifică, inclusiv berze, lebede, gâște și păsări de pradă, precum și păsări mai mici, cum 
ar fi ciocănitori.  

 Amfibienii și reptilele, inclusiv țestoasele, șopârlele și șerpii 

 Insecte și alte nevertebrate 

Speciile7 notabile din Rezervaţii care au fost înregistrate sunt enumerate în EIA al Proiectului. Pentru 

Rezervația Plaiul Fagului, acestea includ specii precum următoarele:  

Mamifere 

Lista Roşie Moldova (MRL) Anexa IV lilieci Altele Anexa IV  

Mustela erminea Hermelină 
(MRL: VU) 
Martes martes Jderul de pin 
(MRL: VU) 
Lutra lutra Eurasiatică Vidra (MRL 
CR) Habitats IV  
Felis silvestris (Pisica Sălbatică) 
MRL EN        
Soricidae Crocidura leucodon 
Scorpia Bicoloră II (MRL: CR) 
 

Myotis daubentonii (Daubenton's Bat) 
Nyctalus  leisleri (Leisler's Bat) 
Nyctalus  noctula (Noctule)  
Pipistrellus  pipistrellus (Common 
Pipistrelle) 
Pipistrellus nathusii (Nathusius' 
Pipistrelle) 
Pipistrellus  pygmaeus (Pygmy 
Pipistrelle)  
Plecotus  austriacus (Gray Big-eared 
Bat)     

Dryomys nitedula (Hârciogul 
de pădure); 
Muscardinus  avellanarius; 
(Hârciogul maroniu); 
Cricetus  cricetus Hamsterul 
negru pe burtă  
 

                                                           
6 Aceasta poate fi totuşi o înregistrare subestimată în regiune.   
7    Speciile care sunt considerate notabile sunt astfel ca urmare a clasificării lor pe listele de IUCN sau Listele 

Naționale Roșii, fie pe cale de dispariție critică (CR); pe cale de dispariție (EN) sau vulnerabile (VU); sau 

enumerarea lor în anexa 1 din Directiva păsări sau în anexele II sau IV din Directiva Habitate 
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Păsări 

Păsări care nu sunt de apă Specii de apă 

IUCN Red List 

Aquila clanga Vultur Pătat Mare (MRL: CR, IUCN:VU)  
Falco cherrug Şoim Gri (MRL: CR; IUCN: EN)     

None 

Lista Roşie Moldova 

Pernis apivorus  L. European Honeybuzzard  (EN)        
Circaetus gallicus Short-toed Snake-vultur (CR)  
Circus cyaneus  L. Hen Harrier M III (CR) 
Circus pygargus  L. Montagu's Harrier (CR) 
Aquila pomarina  Brehm. Lesser Spotted Vultur (CR)      
Aquila chrysaetos  Vultur Auriu (CR)    
Hieraaetus pennatus  Gmel. Booted Vultur (CR)  
Asio   flammeus Short-eared Bufniţă (EN)        
Dryocopus martius Ciocănitoare Neagră L.   (EN) 

Egretta alba  L.  Egreta Mare albă (CR) 
Ciconia nigra  L. Barza Neagră (CR) 
 

Altele Anexa 1 

Milvus migrans Uliu Negru  
Circus aeruginosus Western Marsh-harrier 
Accipiter brevipes Şoim rândunică de Levant  
Falco vespertinus Şoim cu picioare roşii  
Falco peregrinus Şoim pelerin  
Crex crex Cristel de câmp  
Caprimulgus europaeus  European Nightjar  
Coracias garrulus European Roller  
Picus canus Ciocănitoare cu capul gri  
Dendrocopos syriacus Ciocănitoare Siriană   
Dendrocopos medius  Middle-spotted ciocănitoare 
Lullula arborea L. Woord Ciocârlie  
Sylvia nisoria  Bechst. Barred Pitulice  
Ficedula  parva  Bechst. Muscar cu pieptul roşu  
Ficedula albicollis  Muscar cu guler  
Lanius  collurio  L. Sfrâncioc cu spatele negru  
Lanius minor  Gmel. Sfrânciocul mic gri  
Emberiza hortulana  Ortolan Bunting  

Botaurus stellaris  Eurasian Bittern 
Ixobrychus minutus Common Little Bittern        
Nycticorax nycticorax Blackcrowned bâtlan de 
noapte 
Egretta  garzetta  L. Little Egretă 
Ardea cinerea  L. Bâtlan gri F                      
Ardea purpurea  L. Bâtlan Mov 
Ciconia ciconia  L. Barza Albă  
Aythya nyroca  Guld. Ferruginous Raţă  
Circus aeruginosus  L. Western Marsh-harrier  
Porzana porzana Spotted Crake   
Porzana parva  little crake 
Crex crex  L. Corncrake  
Grus grus  L. Cocorul comun  
Philomachus pugnax Ruff.    
Tringa glareola  L. Wood Sandpiper  
Alcedo  atthis  L. Common Kingfisher  
 

Directiva Habitate Anexa IV:  Reptile şi Amfibieni 

Emys orbicularis Broască ţestoasă de iaz europeană 
Lacerta viridis Şopârlă verde europeană  
Coronella austriaca Şarpe neted 
Triturus cristatus  Triton nordic cu creastă  
Bombina variegata Y Broasca galbenă pe burtă    

Bombina bombina Broască europeană roşie pe burtă 
Pelobates fuscus Broscuţă comună cu picioare-hârleţ  
Bufo viridis Broască verde europeană 
Hyla arborea Broască europeană de copac       
Rana dalmatina Broască sprintenă 
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Insecte 

IUCN &  Lista Roşie Moldova Insecte Lista Roşie Moldova Lista Roşie Moldova (VU) 

Cerambyx cerdo L. capricorn 
beetles (MRL: EN IUCN VU)  
Morimus funereus (EN, IUCN VU)  
Rosalia alpina L. Rosalia longicorn 
(CR; IUCN:VU)  
 

Mantis religiosa L. praying mantis (EN)  
Calosoma sycophanta forest caterpillar 
hunter (CR)  
Porthmidius austriacus (CR)  
Oryctes Oryctes nasicornis L. European 
rhinoceros beetle (EN)  
Lucanus Lucanus cervus Stag beetle (EN)  
Xylocopa valga carpenter bee sp (EN) 
Saturnia pyri giant peacock moth (EN)  
Marumba quercus (Oak Hawk-moth (EN) 
Papilio machaon, Swallowtail (CR) +        

Callimorpha quadripunctaria 
Jersey Tiger (VU)  
Iphiclides podalirius Scarce 
Swallowtail (VU)  
 

Plante Lista Roşie Moldova 

CR/EN VU 
Cephalanthera rubra  Red Helleborine CR 
Cypripedium calceolus lady's slipper orchid CR        
Dactylorhiza majalis CR    
Daphne mezereum February daphne CR    
Dryopteris carthusiana  Narrow bucklerfern EN  
Dentaria quinquefolia EN  
Genistella sagittalis CR  
Gymnocarpium dryopteris Western Oakfern CR 
Hypopitys monotropa Dutchman's pipe II CR  
Lunaria rediviva L. perennial honesty II EN  
Maianthemum bifolium  May lily CR  
Orchis palustris bog orchid II EN +          
Orchis purpurea Lady orchid II EN  
Padus avium EN  
Polystichum aculeatum  Hard Shield Fern EN  
Sorbus domestica  Service tree EN  
Thelypteris palustris Schott marsh fern III-IV EN        

Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce White 
HelleborineII VU +          
Cephalanthera longifolia Sword-leaved Helleborine VU          
Chrysopogon gryllus Perennial bunchgrass VU  
Dentaria glandulosa VU           
Doronicum hungaricum VU          
Epipactis purpurata Smith Violet HelleborineIV VU +          
Euonymus nana Bieb. Turkestan Burning Bush III-IV VU  
Galanthus nivalis L. Snowdrop III VU +        
Scopolia carniolica Jacq. European scopolia IV VU  

 

Deși niciuna dintre aceste specii remarcabile nu a fost identificată ca fiind susceptibilă de a fi 

afectată de lucrările de construcție a conductei propuse, Specialiștii în Biodiversitatei vor trebui să 

caute în mod specific aceste specii în timpul sondajelor prealabile de curăţare a vegetației și 

prezența lor potențială va fi detaliată în continuare în urma cartografierii detaliate care urmează să 

fie efectuată  de Experții în Biodiversitate  înainte de începerea lucrărilor. 

În pofida acestui fapt, s-a adoptat o abordare preventivă a unor specii notabile și se propune 

următoarea atenuare specifică: 
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Acțiuni specifice de atenuare pentru speciile notabile în timpul lucrărilor în zona tampon a Rezervației Plaiul Fagului 

 

Tema Sub-tema Cerința Perioada și/sau frecvența 

Păsări notabile Cuiburi de 
vulture și 

șoimi 

În situația în care sunt prezente, se va evita doborârea copacilor cu cuiburi în aceată zona prin 
devierea traseului  

Proiectarea detaliată  

Păsări notabile 
Cuiburi de 
vulture și 

șoimi 

Dacă sunt prezente, se vor evita lucrările în apropierea arborilor în timpul sezonului de 
reproducere (primăvara și vara timpurie). In situația in care orice arbore in care este prezent 
cuib de vulture/șoim trebuie doborât (după sezonul de reproducere) se vor consulta 
specialiștii în biodiversitate privind relocarea cuiburilor într-o zona apropiată. 

Lucrări de construcții  

Păsări notabile Ciuful de 
câmp 

In situația în care ciuful de camp se suspectează a fi present, trecerea zonei tampon va fi 
evitată în sezonul de reproducere și creștere a puilor, pentru a nu distruge cuiburile și ouăle. 

Lucrări de construcții 

Specii notabile 
(Insecte) 

Albina valga 

Albina valga este specie listată în Cartea Roșie a Moldovei. Specia a fost înregistrată anterior 
în Rezervația Plaiul Fagului (acum 10 ani) desi nu au fost gasite evidențe conform studiilor 
realizate în 2017.  
 În cazul doborârii copacilor bătrâni (în special stejar sau fag) sau a arborilor care poartă stupi 
de albine găsiți de-a lungul traseului se va consulta specialistul în biodiversitate și dacă este 
necesar se va acesta se va devia pentru evitarea doborârii arborilor. 

Proiectarea detaliată  

Specii notabile 
(Insecte) 

Molii Evitarea tăierii stejarilor izolați, localizați în zone deschise Proiectarea detaliată  

Specii notabile 
(Insecte) Molii 

Ca parte a lucrărilor de restaurare, terenurile perturbate vor fi replanatate cu speciile de 
plante care au ocupat zona înainte de curățarea vegetației (cu excepția arborilor și a 
tufișurilor). 

Post constructie 

Specii notabile 
(Insecte) 

Fluturi 

Contractorul se va asigura că solul vegetal de pe culoarul de lucru din păsuni nu va fi 
amestecat cu solul vegetal din terenurile agricole. Acest lucru va evita un amestec de 
nutrienți care ar putea fi dezavantajos pentru plantele din familia Umbelliferae, de care 
depind speciile protejate de fluturi. 

Lucrări de construcții  

Specii notabile 

Instruire 
Elaborarea broșurilor cu imagini și scurtă descriere a tuturor speciilor de păsări/animale CR, 
EN și VU din zona proiectului și diseminarea acestora către muncitori. 

Înainte de începerea lucrărilor 
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Anexa E: Legislație națională relevantă a acestui BMP   

Lista indicativă a legislației din Republica Moldova  Corespondență cu 
Directivele/Regulamentele Europene 

 Legea nr. 94 din  05.04.2007 cu privire la reţeaua 
ecologică 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&l
ang=1&id=324097  

Transpune parțial prevederile Directivei 
92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind 
conservarea habitatelor naturale și a speciilor 
de faună și floră sălbatică, publicată în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene L 206 din 22 iulie 
1992 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=celex%3A31992L0043 
 

Hotărârea Guvernului nr. 593 din 01.08.2011 cu privire la 
aprobarea Programului naţional privind constituirea 
reţelei ecologice naţionale pentru anii 2011-2018 

- 

Legea nr. 1538 din  25.02.1998 privind fondul ariilor 
naturale protejate de stat  
http://www.law-moldova.com/laws/rom/fonde-
prirodnyh-territorii-ro.txt 

- 

Hotărârea Guvernului nr. 167 din 12.03.1992 cu privire la 
crearea rezervaţiei naturale de stat "Plaiul Fagului" 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&l
ang=1&id=294505  

- 

Hotărârea Guvernului nr. 782 din 03.08.2000 pentru 
aprobarea  regulamentelor-cadru ale parcurilor naţionale, 
monumentelor naturii, rezervaţiilor de resurse şi 
rezervaţiilor  biosferei  
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&l
ang=1&id=304680  

- 

Legea regnului vegetal nr. 239 din 08.11.2007 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&l
ang=1&id=327015  

Aplicarea Directivei 92/43/CEE a 
Consiliului din 21 mai 1992 privind 
conservarea habitatelor naturale și a 
speciilor de faună și floră sălbatică, 
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene L 206 din 22 iulie 1992, și a 
Regulamentului (CE) nr. 338/97 al 
Consiliului din 9 decembrie 1996 privind 
protecţia speciilor faunei şi florei 
sălbatice prin controlul comerţului cu 
acestea, publicat în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene L 61 din 3 martie 1997 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=celex%3A31992L0043 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:31997R033
8&from=RO 

Legea regnului animal nr. 439 din 27.04.1995, cu 
modificările și compleările ulterioare 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&l
ang=1&id=311667  

Armonizată parţial cu articolele 1, 3, 4, 7 și 8 ale 
Directivei 2009/147/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 30 noiembrie 2009 
privind conservarea păsărilor sălbatice, 
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=celex%3A32009L0147 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=324097
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=324097
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A31992L0043
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A31992L0043
http://www.law-moldova.com/laws/rom/fonde-prirodnyh-territorii-ro.txt
http://www.law-moldova.com/laws/rom/fonde-prirodnyh-territorii-ro.txt
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=294505
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=294505
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=304680
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=304680
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=327015
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=327015
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A31992L0043
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A31992L0043
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:31997R0338&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:31997R0338&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:31997R0338&from=RO
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311667
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311667
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32009L0147
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32009L0147
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Lista indicativă a legislației din Republica Moldova  Corespondență cu 
Directivele/Regulamentele Europene 
 

Legea nr. 1102 din 06.02.1997 cu privire la resursele 
naturale  
https://cis-legislation.com/document.fwx?rgn=3312 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&l
ang=1&id=311535  

- 

Legea nr. 325 din 15 decembrie 2005 cu privire la Cartea 
Roșie a Republicii Moldova 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&l
ang=1&id=315224  

- 

Codul Silvic Nr. 887-XIII, 21.06.1996 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&l
ang=1&id=311740 
http://www.law-
moldova.com/laws/rom/lesnoi_kodex_ro.txt 

- 

Hotărârea Guvernului nr. 27 din 19.01.2004 pentru 
aprobarea Regulamentului cu privire la autorizarea 
tăierilor în fondul forestier și vegetația forestieră din afara 
fondului forestier 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&l
ang=1&id=300650  

- 

Convention Nr. 1979 from 19.09.1979 Conservation of 
European Wildlife and Natural Habitats from Europe *, 
Published: 01.01.1999 in International Treaties Nr. 7     art 
Nr : 8, date of entry into force: 01.09.1994 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&l
ang=1&id=356776  

Convention on the Conservation of European 
Wildlife and Natural Habitats from Europe 
(Berna, 19 of September 1979) 
http://www.naturaitalia.it/static/temp/allegati
_natura_italia/biodiversita/accordi/Convenzion
e_di_Berna_EN.pdf 
 

Convenţie Nr. 1979 din  19.09.1979  privind conservarea 
vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa*, 
Publicat : 01.01.1999 în Tratate Internationale Nr. 7     art 
Nr : 8, Data intrarii in vigoare : 01.09.1994 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&l
ang=1&id=359897 

 Convenția privind conservarea vieții salbatice și 
habitatelor naturale din Europa (Berna, 19 
septembrie 1979) 
https://www.cms.int/sites/default/files/instru
ment/CMS-text.en_.PDF 
 

Lege Nr. 1246 din  28.09.2000 pentru aderarea Republicii 
Moldova la Convenţia privind comerţul internaţional cu 
specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie 
(CITES) 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&l
ang=1&id=311798  

Convenția privind comerțul internațional cu 
specii sălbatice de faună și floră pe cale de 
dispariție (CITES), (Washington, 1973) 
https://www.cites.org/eng/disc/what.php 
 

Convenția privind diversitatea biologică (Rio de Janeiro, 5 
iunie 1992), întocmit la 29 octombrie 2010 și semnat de 
Republica Moldova la 25 ianuarie 2012. 
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREA
TY&mtdsg_no=XXVII-8&chapter=27&clang=_en 
https://www.cbd.int/undb/media/factsheets/undb-
factsheets-en-web.pdf 
http://biodiversitate.mmediu.ro/convention/ 

Convenția  privind diversitatea biologica, Rio de 
Janeiro, 1992 
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx
?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-
8&chapter=27&clang=_en 
 

https://cis-legislation.com/document.fwx?rgn=3312
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311535
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311535
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=315224
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=315224
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311740
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311740
http://www.law-moldova.com/laws/rom/lesnoi_kodex_ro.txt
http://www.law-moldova.com/laws/rom/lesnoi_kodex_ro.txt
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=300650
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=300650
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=356776
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=356776
http://www.naturaitalia.it/static/temp/allegati_natura_italia/biodiversita/accordi/Convenzione_di_Berna_EN.pdf
http://www.naturaitalia.it/static/temp/allegati_natura_italia/biodiversita/accordi/Convenzione_di_Berna_EN.pdf
http://www.naturaitalia.it/static/temp/allegati_natura_italia/biodiversita/accordi/Convenzione_di_Berna_EN.pdf
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=359897
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=359897
https://www.cms.int/sites/default/files/instrument/CMS-text.en_.PDF
https://www.cms.int/sites/default/files/instrument/CMS-text.en_.PDF
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311798
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311798
https://www.cites.org/eng/disc/what.php
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-8&chapter=27&clang=_en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-8&chapter=27&clang=_en
https://www.cbd.int/undb/media/factsheets/undb-factsheets-en-web.pdf
https://www.cbd.int/undb/media/factsheets/undb-factsheets-en-web.pdf
http://biodiversitate.mmediu.ro/convention/
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-8&chapter=27&clang=_en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-8&chapter=27&clang=_en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-8&chapter=27&clang=_en
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Lista indicativă a legislației din Republica Moldova  Corespondență cu 
Directivele/Regulamentele Europene 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&l
ang=1&id=365668 

Convenția privind zonele umede de importanta 
intemationala, Ramsar, 1971 
https://web.archive.org/web/20160409053942/http://ra
mweb-uat.neox24.ch/about/the-ramsar-convention-and-
its-mission 
 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&l
ang=1&id=309166 – Ratificare în Republica Moldova 
http://www.biotica-
moldova.org/library/Ramsar%20Unguri-
Holosntia%20BROSURA.pdf  

Convenția privind zonele umede de importanta 
intemationala, Ramsar, 1971 
https://web.archive.org/web/20160409053942
/http://ramweb-uat.neox24.ch/about/the-
ramsar-convention-and-its-mission 
 

Convenția privind peisajul European, Florenta, 2001 
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Landscape_Conv
ention 
Ratificare în Republica Moldova 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&l
ang=1&id=290234 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&l
ang=1&id=313207 
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=do
c&id=376514&lang=1 

Convenția privind peisajul European, Florenta, 
2001 
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Lands
cape_Convention 
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