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1. Introducere
1.1. Date generale
a) Proiect: CONDUCTA DE INTERCONECTARE A SISTEMULUI DE TRANSPORT GAZE DIN ROMÂNIA CU
SISTEMUL DE TRANSPORT GAZE DIN REPUBLICA MOLDOVA, FAZA II PE DIRECȚIA IAȘI – UNGHENI –
CHIȘINĂU, Lot 3 (denumit în continuare Proiectul)
b) Beneficiarul Proiectului: Vestmoldtrangaz SRL, Republica Moldova mun. Chişinău str. Ștefan cel
Mare 180. bir 515
c) Informații privind companiile implicate în execuția Proiectului (Lot 3)
Lider asociere/ Date de
identificare

Asociați/
Date de identificare

ACI CLUJ SA, cu sediul în ClujNapoca, str. Calea
Dorobantilor nr. 70,
telefon 0264 405 200,
fax 0264 412 412)

SC INDPRODCOM SRL, loc. Mocira,
str.Aleea Mocirei nr.4, jud.
Maramures
Tel.0262/287733
Email:secretariat@ipcbm.ro

Subcontractori/
Date de identificare

SC ROMINSTA S.R.L. Str. Viilor, 742,
Com. Cristesti, Mures, Cristești,
tel. 0265 326 802
SC SERIGO DECOR SRL

d) Informații privind entitatea responsabilă de implementarea Planului de management al
biodiversității
Denumirea societății: ACI CLUJ SA
Sediu social: Cluj-Napoca, str. Dorobantilor, nr.70
Date de contact: Tel: 0264-405 202/Fax: 0264-412 412/Email: aci@acicluj.com
Conducere (nume, prenume, date de contact): Chindea Cristian, tel: 0264-405 202
Responsabil de mediu desemnat
Nume, prenume: Catana Loana
Date de contact: 0724544994, email: catana_loana@acicluj.com
Responsabil management/monitorizare biodiversitate:
Nume, prenume: Catana Loana
Date de contact: 0724544994, email: catana_loana@acicluj.com

1.2. Scopul Planului de management al biodiversității
Activitățile de construcție a proiectului pot avea rezultate negative asupra mediului ecologic prin care
trece conducta, ținând cont de faptul că unele zone sunt localizate în vecinătatea unor arii naturale
protejate sensibile și valoroase, cu biodiversitate extinsă.
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Proiectul urmărește să minimizeze proactiv impactul asupra biodiversității, prin implementarea unor
măsuri de reducere care vor fi monitorizate și dacă va fi necesar modificate sau îmbunătățite în cazul
în care nu vor avea rezultatele de conservare preconizate.
Planul se adreseaza atat personalului asocierii SC ACI CLUJ SA -INDPRODCOM SRL-ROMINSTA SRLSERIGO DECOR SRL, cât si subcontractorilor acesteia, care trebuie sa cunoasca si sa implementeze
masurile necesare si specifice pentru managementul biodiversității, pe toată durata derulării
Proiectului, pe toate amplasamentele aflate în responsabilitatea SC ACI CLUJ SA -INDPRODCOM SRLROMINSTA SRL-SERIGO DECOR SRL și utilizate în scopul proiectului.
Prin urmare acest plan:
•
•
•

•

•

Stabilește acțiunile de management și măsurile de atenuare necesare pentru gestionarea
eficientă a biodiversității de-a lungul traseului;
Acoperă efectele identificate asupra biodiversității;
Detaliază măsurile specifice de atenuare/control ce trebuie implementate de asocierea SC
ACI CLUJ SA -INDPRODCOM SRL-ROMINSTA SRL-SERIGO DECOR SRL (inclusiv subcontractori)
pentru gestionarea biodiversității;
Încorporează cerințele rezultate din Acordul de mediu, Evaluarea impactului de mediu și
social, Studiul cu privire la viața acvatică, Studiul cu privire la Păsări, Studiului cu privire la
Arbori, standarde internaționale, legislația Republicii Moldova, cerințele beneficiarului
Proiectului, Bune practici internaționale și avizele de construcție specifice Proiectului; și
Ia în calcul abordarea generală a asocierii SC ACI CLUJ SA -INDPRODCOM SRL-ROMINSTA
SRL-SERIGO DECOR SRL privind procedurile și metodologiile de gestionare eficientă a
biodiversității.

1.3. Abordarea managementului biodiversității în cadrul Proiectului
Construcția Proiectului va avea efecte asupra biodiversității care necesită o planificare adecvată incă
de la început pentru a se asigura un sistem coordonat de acțiune între VESTMOLDTRANSGAZ,
contractori, subcontractori și autoritățile locale (care au competența de a verifica respectarea
prevederilor Proiectului privind biodiversitatea, precum și sancționarea abaterilor de la cadrul legal).
În cadrul proiectului se dorește abordarea proactivă a acestor efecte și se propune utilizarea unei
abordări flexibile de gestionare (planificare-acțiune-verificare-acțiune-replanificare) cu scopul de a le
reduce posibila gravitate, prin asigurarea expertizei unor specialiști în biodiversitate în etapa de
construcție a proiectului.
Contractorul SC ACI CLUJ SA in numele asocierii SC ACI CLUJ SA -INDPRODCOM SRL-ROMINSTA SRLSERIGO DECOR SRL aplică abordarea managementului biodiversității în cadrul Proiectului bazată pe
principiile descrise mai jos:
Gestionarea zonelor cu sensibilitate ecologică (zone tampon ale rezervațiilor naturale)
Traseul conductei nu intersectează arii naturale protejate, dar traseul acesteia se regăsește în zona de
protecție a rezervației științifice "Plaiul Fagului" și a rezervației peisagistice "Cazimir - Milești".
În zona proiectului, este traversat un coridor ecologic care trece între zonele-nucleu ale rezervațiilor
naturale ”Plaiul Fagului” și ”Codrii”. Acest coridor are o importanță deosebită pentru migrarea
speciilor între domeniile de bază REN ”Plaiul Fagului” și ”Codrii”.
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Măsurile de atenuare aplicabile în zonele tampon ale rezervațiilor naturale sunt prezentate in Anexa
C a prezentului Plan de management.
Proiectul va aplica ierarhia de atenuare pentru a evita sau a reduce severitatea impactului asupra
caracteristicilor ecologice notabile prin aplicarea secvențială a 1) evitării impactului 2) reducerea
impactului 3) atenuarea impactului și 4) compensarea impactului. Măsurile de atenuare sunt incluse
în Anexele la prezentul Plan.
Proiectul va aplica și o abordare preventivă bazat pe principiul conform căruia, în cazul în care
condițiile ecologice sunt adecvate pentru ca o specie notabilă să fie prezentă în zonă și face parte din
gama cunoscută a acelei specii, în lipsa informațiilor contrare, specia ar trebui să fie asumată ca
prezentă și să includă atenuarea adecvată pentru a aborda potențialele impacturi identificate.
Utilizarea unui management adaptiv, prin care atenuarea inițială este implementată sub îndrumarea
Specialiștilor în biodiversitate, dar dacă nu se dovedește a fi eficientă până la atingerea rezultatului
dorit de conservare se vor aplica măsuri suplimentare.
Utilizarea Specialiștilor în biodiversitate pentru a
i)
ii)

supraveghea lucrările asocierii SC ACI CLUJ SA -INDPRODCOM SRL-ROMINSTA SRLSERIGO DECOR SRL și
acționa în numele asocierii SC ACI CLUJ SA -INDPRODCOM SRL-ROMINSTA SRL-SERIGO
DECOR SRL Rolul specialistului în biodiversitate

Obiectivul complex al specialistului în biodiversitate este de a transpune condițiile privind
atenuarea impactului, indicate în Planul de management al biodiversității și în alte planuri de
management în măsuri practice, la fața locului, și să poată răspunde în legătură cu situațiile
schimbătoare și mai puțin previzibile. O provocare majoră pentru specialistul în biodiversitate este
de a se asigura că întregul personal este conștient de sensibilitatea ecologică a zonei și de
responsabilitățile sale, așa cum au fost subliniate în Planul de management al biodiversității. Acest
lucru se va materializa prin intermediul instruirilor ce se vor realiza în cadrul proiectului cu privire la
aspectele ce vizează biodiversitatea.
Întrucât lucrările de construcție executate prin mai multe tipuri de habitate generează anumite
provocări ecologice, problemele principale pot apărea în jurul habitatelor sensibile (inclusiv
controlul eficient al lucrărilor lângă apă), precum și evitarea și reducerea eficientă a efectelor în
timpul lucrărilor, asupra zonelor sensibile și în situațiile în care în coridorul de lucru pot apărea
specii protejate.
Una din metodele principale de management va fi utilizarea de către Contractor a experților pe
biodiversitate care să asigure punerea corespunzătoare în aplicare a măsurilor de reducere a
impactului, efectuarea monitorizărilor și rapoartelor necesare către beneficiar și autorități,
elaborarea broșurilor necesare și instruirea personalului privind aspectele de protecție a
biodiversității ș.a. Se va asigura contractarea de către Cotractorul SC ACI CLUJ SA in numele asocierii
SC ACI CLUJ SA -INDPRODCOM SRL-ROMINSTA SRL-SERIGO DECOR SRL a experților pe biodiversitate.
Numărul de experți contractați se va stabili funcție de sensibilitatea zonei de lucrări. Toți experții pe
biodiversitate vor fi adecvat calificați să supravegheze locația și relocările speciilor, după caz.

Page 5 of 44

Responsabilitățile principale ale Specialistului în domeniul biodiversității gestionate de contractant
includ următoarele:
-

Colectarea datelor generale:

Asigurarea faptului că sondajele prealabile înaintea curățării vegetației sunt completate în mod
suficient pentru a permite identificarea, cartografierea și cuantificarea zonelor de i) habitate sensibile
în afara ariilor protejate (de exemplu, păduri, zone umede, pășuni și tufărișuri, precum și zone cu
specii invazive de plante); ii) localizarea speciilor notabile.
-

Declarații de metodă/protocoale de monitorizare:

Descrierea declarațiilor de metodă pentru toate lucrările din zona ariilor naturale protejate și
habitatele identificate anterior. Declarațiile de metodă personalizate vor fi detaliate în Anexa F a
Planului.
Descrierea protocoalelor de monitorizare pentru toate lucrările din zona ariilor naturale protejate și
habitatele identificate anterior. Protocoalele de monitorizare vor fi detaliate în Anexa F a Planului.

-

Sondaje înainte de curățarea vegetației:

Parcurgerea traseului imediat înainte de începerea lucrărilor și realizarea unor sondaje (evaluare
rapidă) pentru a identifica: cuiburi de păsări, adăposturi lilieci, plante care necesită restaurare etc.
-

Schimbul de informații:

Furnizarea unui ”tool box talks” către contractori pentru a se asigura conformarea;
-

Monitorizarea lucrărilor:

Supravegherea lucrărilor și relocarea speciilor descoperite în afara zonei în care se execută lucrări;
-

Cartografierea și raportarea constatărilor din teren:

Cartografierea și raportarea constatărilor din teren către contractor, beneficiar și autorități la
intervale regulate.
-

Monitorizarea restaurării:

Asigurarea restaurării zonelor se realizează conform Planului de Management al Solului, Controlul
Eroziunii și Restaurare și conform prescripțiilor prezentului Plan.
-

Monitorizarea biodiversității:

Asigurarea colectării datelor corecte pentru informare în vederea monitorizării în cadrul Planului de
Management al Biodiversității.

1.4. Managementul documentelor
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Rapoarte tehnice;
Calitate, mediu,ssm
Rapoarte financiare;
Raportările întrunirilor

ASOCIERE-LIDER
Rezultate
privind
competitivi
tatea

Financiar

Manager cu exploatarea rezultatelor

MANAGER PROIECT
Administrator Proiect

Contribuţie
Finanţator

Raportări periodice
financiare

RESPONSABILI

Informaţii
privind
rezultate,
progrese etc.

EXECUTIE/SUBANTRE
PR

COORDONATOR CQ,
mediu ssm
Coordonator Tehnic

Comitetul
Decizional

ECHIPE DE
EXECUTIE

Responsabil SP/PL
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2. Descrierea proiectului
Obiectivul de investiţie este amplasat pe teritoriul Republicii Moldova amplasata pe teritoriul
raionului Strășeni, unitațile administrative Vorniceni, Căpriana, Pănășești, Strășeni, Ghelăuza, Rădeni,
Negrești, Roșcani, Siret.

Caracteristicile tehnice ale obiectivului de investiţie sunt următoarele:
Clasa de
locatie
Romania

1b
2
3
4

Clasa de
locatie
Republica Grosime
Moldova perete
mm
4
6,3
3
2
1
11

Dn 600
Diametru Material
exterior
mm

ISO 3183

610

L415
NE,PSL 2

Proiectul presupune următoarele lucrări:
Montaj conductă de transport gaze naturale DN 600, cu lungimea de 32,186 km;
Montarea a 3 robinete de secționare;
Conducta de transport gaze naturale de înaltă presiune pe segmentul UngheniChişinău care face obiectul acestui proiect va fi construită subteran, aceasta se va
monta îngropat la adâncimea de 1,1m de la generatoarea superioară a țevii la
suprafața solului. Conducta va avea lungimea de 32,186 km și diametrul nominal
DN600.
Aceasta va fi izolată la exterior cu un sistem de izolare conform SR EN ISO 218091:2011, pe bază de polietilenă, clasa B3, cu grosimea de 3,1mm/3,5mm, aplicată direct
la fabricarea ţevii la producător. Sudurile de întregire cât şi curbele vor fi izolate cu
benzi termocontractabile alese și aplicate conform SR EN 12068:2002.
Robinetele subterane, se vor monta la adâncimea de îngropare a conductei DN600
respectiv de 1,1m pe fundație din beton și se vor proteja anticoroziv cu izolație foarte
întărită cu materiale agrementate.
Părţile supraterane ale instalaţiilor de pe traseul conductei se vor proteja prin aplicarea
unui strat de grund anticoroziv şi a două straturi de vopsea.
Pentru schimbările de direcţie ale conductei, atât în plan orizontal cât și în plan
vertical, se vor utiliza curbe cu rază de minim 5DN, executate prin îndoire la cald, iar
pentru ramificaţii, teuri forjate cu ramificaţii egale sau reduse.
În vederea realizării organizăriilor de șantier, necesare execuției viitorului obiectiv:
„Conductă de interconectare a Sistemului de Transport Gaze din România cu Sistemul
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deTransport Gaze din Republica Moldova, Faza II pe direcția Iași – Ungheni - Chișinău “
LOTUL 3, este amplasata :
•în localitatea Pănășești, Raionul Strășeni conform plan de amplasare (cuprinde și depozit de
material tubular).

Zonă de manevră Depozite țeavă
Drum acces
Nr.

km
Raion

Crt.

Organizări
în interiorul

în interiorul

organizării de

organizării de

proiectat
conductă

de Șantier

(mp)
1

Straseni

71+200

80

(mp)
șantier (mp)

șantier (mp)

~4000

~2.500

10.000

Principalele lucrari care se vor executa in santier:
A. ORGANIZARE DE SANTIER SI DEPOZITE DE MATERIAL TUBULAR cu urmatoarele activitati:
➢ Amenajare drumuri de acces
➢ Amenajare platforma
➢ Imprejmuire organizare santier
➢ Lucrari de instalatii apa, canalizare, alimentare cu energie electrica
➢ Activitati montaj confectii metalice
B. LUCRARI DE MONTAJ CONDUCTA DE TRANSPORT GAZE NATURALE cu urmatoarele activitati:
➢ Asigurarea accesului la culoarul de lucru demarcat de-a lungul traseului;
➢ Pregatirea culoarului de lucru (inclusiv defrisari- acolo unde este cazul)
➢ Manipularea, stocarea si transportul materialului tubular
➢ Imbinarea tevilor prin sudare
➢ Realizarea sistemului de protectie anticoroziva;
➢ Saparea santului pentru conducta (inclusiv realizare terase pentru montajul conductei pe
pante transversale)
➢ Lansarea mecanizata a tronsoanelor de conducta in sant (inclusiv demontarea conductei
existente pe anumite portiuni)
➢ Montarea componentelor care sunt asamblate prin imbinari demontabile;
➢ Montaj tub protectie fibra optica
➢ Acoperirea santului in care este amplasata conducta, refacerea terenului de pe culoarul de
lucru si redarea sa in folosinta;
➢ Curatirea si probarea conductei
➢ Probe presiune
➢ Lucrari protectie catodica
➢ Epuismente
C. LUCRARI DE MONTAJ PENTRU TRAVESARI DE OBSTACOLE
C1. LUCRARI DE TRAVERSARI DRUMURI
➢ Traversari prin sapatura in sant deschis (Metoda - Sapatura in sant deschis)
➢ Traversari fara sant deschis- Metoda - foraj mecanic (Auger Boring-AB)/ Metoda - Foraj prin
batere (Pipe Ramming-PR)
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➢
➢
D.
E.
F.
➢
➢
➢
➢
G.
➢
➢
➢
H.

C2. SUBTRAVERSARI CAI DE COMUNICATIE- conform datele tehnice ale traversarilor de
drumuri din Caietul de Sarcini - Traversari obstacole
C3. TRAVERSARI CAI FERATE- conform datele tehnice ale traversarilor de cai ferate din
Caietul de Sarcini - Traversari obstacole
C4. TRAVERSARI CURSURI DE APA, CANALE, TORENTE
Traversari prin sapatura in sant deschis, cu conducta lestata;
Traversari prin foraj orizontal dirijat.
LUCRARI SPECIALE
D1. Realizare terase pentru montajul conductei pe pante transversale
LUCRARI DE MONTAJ FIBRA OPTICA
LUCRARI DE CONSTRUCTII MONTAJ STATII DE ROBINETE cu urmatoarele activitati:
Executie drumuri acces
Lucrari civile
Montaj armaturi si accesorii
Alimentare cu energie electrica
LUCRARI PROTECTIE PASIVA
Grunduire, vopsire
Izolare curbe, robineti
Izolare tuburi de protectie
PROBARE INSTALATII TEHNOLOGICE

3. Politici cheie, legislație și standarde
3.1. Generalități
Proiectul se supune obligației de a respecta o serie de politici, condiții legale și de reglementare și
alte standarde aplicabile relevante pentru acest Plan. În cazul în care două sau mai multe standarde
identificate sunt inconsistente sau în contradicție, cu excepția cazului în care se specifică diferit, în
cadrul Proiectului se va adopta standardul cel mai stringent.

3.2. Politicile companiei
Având în vedere tradiţia si experienta asocierii ca antreprenor general, capacitatea şi
competenţa dovedită în proiectarea si execuţia lucrărilor de mare complexitate şi a
proiectelor la ’’cheie’’, fiecare asociat a obţinut confirmarea eficacităţii sistemului de
management integrat prin certificarile ISO .
Sistemul de management integrat orientează şi controlează Asocierea în ceea ce priveşte
calitatea, mediul, sănătatea şi securitatea ocupaţională prin:
Stabilirea şi menţinerea politicii şi a obiectivelor asocierii;
Promovarea în rândul asocierii a politicii referitoare la calitate, mediu, sănătatea şi
securitatea muncii şi a obiectivelor acestora pentru a creşte conştientizarea,
motivarea şi implicarea personalului;
➢ Concentrarea întregului personal asupra creşterii satisfacţiei clientului;
➢ Implementarea proceselor adecvate pentru a facilita îndeplinirea cerinţelor clienţilor
şi altor părţi interesate în realizarea obiectivelor propuse;
➢
➢
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Monitorizarea şi analiza permanentă a performanţelor proceselor, a calităţii
produselor şi serviciilor oferite clienţilor;
➢ Adaptarea permanentă la tehnologiile moderne de execuţie şi măsurarea în
desfăşurarea proceselor;
➢ Asigurarea şi disponibilitatea resurselor necesare în realizarea produsului, serviciilor;
➢ Menţinerea unui mediu de lucru sănătos care să asigure atât sănătatea şi securitatea
angajaţilor cât şi cea publică;
➢ Reducerea cheltuielilor prin reciclarea deşeurilor şi prin folosirea eficientă a
materiilor prime, a energiei şi a apei;
➢ Prevenirea poluării mediului
➢ Prevenirea evenimentelor de muncă
Prin certificarea sistemului de management, Asocierea a subscris la cerinţele SR EN ISO
9001:2015, SR EN ISO 14001:2015,SR EN ISO 45001:2018
➢

3.3. Legislație și avizare
Asocierea SC ACI CLUJ SA -INDPRODCOM SRL-ROMINSTA SRL-SERIGO DECOR SRL , inclusiv
subcontractorii au obligația de a respecta condițiile din reglementările naționale relevante. Deși
contractorii au obligația de a verifica actualizarea condițiilor de reglementare, o listă indicativă cu
legislația relevantă din Republica Moldova se regăsește în Anexa D a prezentului Plan de
Management.
Contractorii trebuie să se asigure că tratează toate cerințele relevante ale diferitelor avize relaționate
etapei de construcție a Proiectului, emise de autorități. Se vor aplica orice condiții care rezultă din
revizuirea/modificarea acestor avize.
Proiectul va aplica principiile, practicile de mediu și standardele de mediu ale Uniunii Europene, În
consecință, cuprinse în legislația secundară UE (regulamente, directive și decizii). Toți contractorii,
inclusiv subcontractorii au obligația de a respecta condițiile ce derivă din aceste reglementări.
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4. Legături cu Sistemele de Managementul Sănătății, Securității și
de Mediu

5. Roluri și responsabilități
5.1. Prezentare generală
O abordare integrată pentru managementul biodiversității implică o serie de factori interesați,
inclusiv compania, contractorii (și subcontractorii), autoritățile locale, agențiile de reglementare și
publicul general. Aceste părți interesate vor fi afectate în toate etapele lucrărilor de construcție.
Prin urmare, gestionarea eficientă a biodiversității necesită procese solide privind diseminarea
informațiilor, formarea și desemnarea responsabilităților pentru acțiunile de gestionare,
monitorizare, control și acțiuni de remediere / corective.
Rolurile și responsabilitățile generice pentru Beneficiar și contractori sunt detaliate mai jos, iar
informații suplimentare privind responsabilitățile specifice pentru acțiunile din acest Plan sunt
prezentate în Anexe.
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Activitate

Beneficiar

Contractor

Dezvoltarea Planului de
Management al Biodiversității
Sondaje înainte de curățarea
vegetației în pre-construcție
Diseminarea informațiilor și
instruirea lucrătorilor
Instruirea contractorilor
Managementul și monitorizarea
la ”zi” a impactului ecologic
Implementarea măsurilor de
reducere/atenuare
Monitorizare și audit
Raportare
Acțiuni corective
Managementul cooperării





5.2.








Specialist Biodiversitate
al Contractorului


























Rolurile și responsabilitățile Contractorului

Fiecare contractor trebuie să implementeze toate cerințele relevante din Planurile de Managementul
Construcțiilor, Mediului și Aspectelor Sociale specifice fiecărui domeniu, inclusiv acest Plan de
Management al Biodiversității. Contractorii sunt de asemenea responsabili de asigurarea faptului că
aceste cerințe sunt îndeplinite și de către subcontractori.
Pentru îndeplinirea cerințelor privind protecția biodiversității, asocierea SC ACI CLUJ SA INDPRODCOM SRL-ROMINSTA SRL-SERIGO DECOR SRL are obligația să asigure contractarea
specialiștilor de biodiversitate. Documentele relevante privind echipa de experți biodiversitate
contractată sunt furnizate în Anexa E a acestui plan.
În plus, contractorul oferă Beneficiarului detalii despre:
•
•
•

echipa propusă pentru a se ocupa de implementarea condițiilor de management și
monitorizarea protejării biodiversității;
echipa responsabilă pentru implementarea condițiilor de management și monitorizarea
protejării biodiversității, precum și CV-urile membrilor acesteia;
orice impact ecologic înregistrat.

SC ACI CLUJ SA -INDPRODCOM SRL-ROMINSTA SRL-SERIGO DECOR SRL are obligația să prezinte
Beneficiarului, propunerea de abordare în legătură cu:
•
•

Prevenirea și gestionarea impactului ecologic generat de lucrările de execuție a proiectului
Orice alte condiții prevăzute în prezentul Plan de Management al Biodiversității sau în
anexele la acesta.
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Responsabilitățile specifice ale contractorilor sunt redate în Anexele la acest Plan și în tabelul de mai
jos:

Rolurile și responsabilitățile Contractorului
Rol
Resurse

Planificare

Păstrarea
înregistrărilor

Instruire

Inspecții

Responsibilități
Desemnarea entității responsabile cu managementul biodiversității
Furnizarea unui număr suficient de experți biologi/ecologi (experți în
faună, flora și habitate, etc).
Se asigură că echipa de biodiversitate implicate este instruită în practicile
și cerințele de conservare a biodiversității
Se asigură că un plan detaliat de management al biodiversității (BMP) este
elaborat în conformitate cu cerințele beneficiarului
Se asigură că toate activitățile de construcție (inclusiv activitățile
subcontractorilor) sunt realizate în conformitate cu cerințele Planului de
management al biodiversității aprobat
Coordonează și supervizează toate activitățile privind implementarea
acestui plan
Realizează sondaje/verificări prealabile înainte de curățarea vegetației
pentru a elabora ”harta de pericole” și a verifica dacă există specii
notabile în zonă
Stabilește acțiuni și aplică toate măsurile necesare protejării
biodiversității, în conformitate cu legislația
Asigură comunicarea cu factorii de decizie ai contractorilor în aplicarea
cerințelor Planului
Se asigură că toate informațiile privind biodiversitatea și managementul
acesteia sunt înregistrate adecvat și raportate.
Elaborează un inventar actualizat al biodiversității pe amplasament
(identificare și cuantificare)
Urmărește cazurile de deces al păsărilor în timpul perioadei de migrație
sau pasaj. Recensământul mortalității se va realiza prin identificarea
speciilor, vârstei, sexului și cauzei decesului de către specialiștii din NAFS,
ESI, IZ din ASM și rezervația "Plaiul Fagului".
Se asigură că tot personalul va fi instruit în legătură cu biodiversitatea și
managementul său
Stabilește indicatorii privind managementul biodiversității necesari
instruirii personalului.
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.
Efectuează inspecții și audituri regulate în zonele de lucrări pentru a se
asigura că toate activitățile sunt întreprinse în conformitate cu cerințele
acestui BMP.
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Rol

Raportare

Conformare

Notificări și
Consultări

Monitorizare

Responsibilități
Se asigură că sunt luate toate măsurile necesare pentru remedierea
neconformităților și prevenirea reapariției
Raportează toate riscurile și situațiile de neconformare cu acest Plan
Investigarea accidentelor și incidentelor, asigurarea implementării
măsurilor de prevenire a accidentelor/incidentelor ulterioare, și
raportarea tuturor accidentelor/incidentelor.
Harta pericolelor care să identifice locațiile sensibile de biodiversitate și
transmitere către beneficiar (actualizare săptamânală/bilunară).
Raportarea săptămânală sau bilunară, cu informații suplimentare pentru
echipa care execută lucrările de construcție și anume să schimbe zona de
lucru sau să mute speciile înainte de intervenția echipei de construcție
Raport lunar privind monitorizarea biodiversității care se transmite către
beneficiar;
Includerea detaliilor privind managementul biodiversității în raportul
lunar și anual de mediu (care trebuie trimis către beneficiar)
Pregătește și transmite autorității de mediu și VMTG un raport anual care
va include rezultatele monitorizării biodiversității și acțiunile / măsurile
luate pentru protejarea biodiversității.
Raportează toate riscurile, incidentele și neconformitățile.
Asigurarea conformării cu toate cerințele solicitate prin Acordul de
mediu.
Asigurarea conformării cu măsurile propuse în Evaluarea impactului de
mediu și social, Studiul cu privire la viața acvatică, Studiul cu privire la
Păsări, Studiului cu privire la Arbori, inclusiv implementarea cerințelor
privind protecția biodiversității detaliate în Anexele la acest plan.
Notificarea Responsabilului de mediu al VMTG înainte de începerea
lucrărilor în zonele sensibile.
Notificarea și consultarea cu administratorii ariilor naturale protejate
înainte de orice lucrări în ariile naturale protejate.
Obligația de notificare prealabilă, anterioară începerii executării lucrărilor
și implementării măsurilor de diminuare a impactului, a administrațiilor
ariilor naturale protejate din zonă, în special ale administrațiilor:
Rezervației științifice ,,Plaiul Fagului" și Gospodăriei Silvice Nisporeni
(gestionar al Rezervației peisajistice ,,Cazimir - Milești), cu cel puțin 10
zile înainte de începerea lucrărilor.
La observarea speciilor de păsări rare cu statut național/ internațional de
protecție în zona de lucrări din ”Plaiul Fagului”, este necesar să se
consulte imediat specialiștii din rezervația științifică "Plaiul Fagului" și
Institutul de Zoologie al ASM.
Efectuează monitorizarea biodiversității pe teren de către echipe de
experți.
În timpul lucrărilor de traversare a apei în albia râului, se va monitoriza
turbiditatea apei în acele râuri unde sunt autorizate extrageri de apă și /
sau receptori sensibili de biodiversitate identificați în limita a 2 km în aval
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Rol

Răspuns în
situații de
accidente

Responsibilități
și se vor stabili măsuri corective acolo unde este necesar.
Centralizează informațiile săptămânale furnizate de echipele de experți
în domeniul biodiversității și le integrează într-un raport unificat care va
fi trimis lunar către VMTG.
În situația unui accident care afectează speciile și habitatele pentru care
au fost desemnate ariile protejate, accidentul va fi anunțat în cel mai
scurt timp administratorului/managerului ariei naturale protejate,
departamentului silvic și autorităților de protecția mediului în vederea
stabilirii măsurilor corective care să fie implementate de cel care a cauzat
accidentul. De asemenea, VMTG va fi notificat în scris cu privire la astfel
de evenimente.

6. Management, Atenuare, Monitorizare și Verificare
6.1. Acțiuni de management și măsuri de atenuare
Pentru managementul biodiversității este necesară implementarea unor măsuri de management și
unor măsuri de atenuare.
Acțiunile specifice de management și măsurile de atenuare necesar a fi implementate de către
asocierea SC ACI CLUJ SA -INDPRODCOM SRL-ROMINSTA SRL-SERIGO DECOR SRL (și subcontractorii),
anexe la acest Plan, după cum urmează:
• Acțiuni generale de reducere (Anexa B);
• Măsuri specifice de atenuare pentru siturile desemnate și habitate notabile (Anexa C);
• Măsuri specifice anumitor specii notabile (Anexa D).
Asosierea SC ACI CLUJ SA -INDPRODCOM SRL-ROMINSTA SRL-SERIGO DECOR SRL răspunde de
îndeplinirea tuturor acțiunilor de management și atenuare incluse în Anexe.

6.2. Activități generale de monitorizare
Prevederile privind monitorizarea acestui Plan de Management au fost dezvoltate prin următorul
proces, descris în tabelul de mai jos.
Obiectiv

Abordare

1: Accentul pe risc

Programe de monitorizare pentru tratarea bazei aspectelor esențiale privind
utilizarea abordării ”sursă-cale-receptor” din studiile de mediu realizate pentru
Proiect . Acestea sunt proporționale cu:
-

2: Accentul pe
conformitate

scala și natura activității,
nivelul potențialului impact evaluat (și incertitudinea asociată acestuia), și
sensibilitatea mediului local din zona de influență a activităților

Programe suplimentare de monitorizare pentru îndeplinirea condițiilor specifice de
reglementare.

Prin abordarea de mai sus planurile de monitorizare elaborate ar trebui să îndeplinească atât
conceptul Vestmoldtransgaz privind acțiunile necesare de monitorizare pentru a înțelege și gestiona
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în mod adecvat potențialul impact al proiectului în timpul fiecărei activități de construcție și la
fiecare locație cât și condițiile specifice impuse de autorități.
Condițiile specifice de monitorizare pentru acest Plan de Management sunt prezentate în Anexe.
Asocierea SC ACI CLUJ SA -INDPRODCOM SRL-ROMINSTA SRL-SERIGO DECOR SRL răspunde de
îndeplinirea tuturor acțiunilor de monitorizare incluse în Anexe și raportarea rezultatelor
monitorizării către Vestmoldtransgaz.

6.3. Verificarea Sistemelor de Management
Condițiile de verificare a Sistemului de Management, sunt împărțite pe trei nivele după cum reiese
din tabelul de mai jos.
Auditarea Sistemului de Management
Nivel

Obiectiv

Responsabil

Descriere

Nivel
1

Auditare Sisteme
de Management
Vestmoldtransgaz

Vestmoldtransgaz

Aceste audituri au scopul de a evalua elementele Sistemului de
Managementul Sănătății, Securității și de Mediu și evaluarea
constantă a conformității acestora pe parcursul Proiectului.

Nivel
2

Audit Planuri de
management de
mediu și social

Vestmoldtransgaz

Aceste audituri sunt efectuate de echipa Vestmoldtransgaz
pentru a confirma respectarea de către Companie și de către
contractorii săi a acestor Planuri

Nivel
3

Audit propriu al
Contractorului

Contractor

Aceste audituri vor fi efectuate de contractori pentru a confirma
respectarea de către ei și de către subcontractorii lor a
Planurilor specifice de Managementul Construcțiilor, Mediului și
Aspectelor Sociale și a propriului sistem de Managementul
Sănătății, Securității și de Mediu. Contractorii principali se vor
asigura că se vor trimite la Vestmoldtransgaz rapoartele de
audit.

Pe lângă cele de mai sus se preconizează audituri privind aspectele de reglementare și vizite de
monitorizarea respectării condițiilor creditorilor. Natura și structura acestora va fi confirmată cu
instituțiile de reglementare și cu creditorii.

6.4. Indicatori cheie de performanță (KPI)
Atât procesele generale de monitorizare cât și cele de verificare a sistemului de management
necesită dezvoltarea unor Indicatori cheie de performanță robuști (KPI - Key Performance Indicators).
Aceștia sunt reprezentați de măsurători cantitative sau calitative utilizate pentru a măsura
performanța de-a lungul timpului și pot fi utilizați pentru a evalua eficacitatea măsurilor de control.
Indicatorii de performanță considerați relevanți pentru acest Plan de Management al Biodiversității
sunt prezentați în Tabelul de mai jos.
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Indicatori cheie de performanță (KPI)
ID
KPI-01

KPI-002

KPI-003

KPI
Numărul de
neconformități cu
cerințele acestui Plan
raportate
Situații de neconformitate
cu standardele
proiectului,
identificate în timpul
monitorizării unor
anumite specii și habitate
valoroase
Raportarea în timp util a
informațiilor legate de
biodiversitate,
pentru prevenirea
mortalității inutile

Măsuri de
monitorizare

Măsuri de
management,
Țintă/Acțiune
Valoare prag KPI
atenuare
asociate
Minimizare și
A se vedea coloana de
Toate
Țintă - nicio
îmbunătățire continuă verificare din Anexa B măsurile din neconformitate
Anexa B
Minimizare și
îmbunătățire continuă

Raportarea
săptămânală sau
bilunară, cu informații
suplimentare pentru
echipa care execută
lucrările de construcție
și anume să schimbe
zona de lucru sau să
mute speciile înainte
de intervenția echipei
de construcție

Anexa C

Se înregistrează
raportul de
conformitate
săptămânal /bilunar

Anexa C

Țintă - nicio
neconformitate

Toate
Raportarea
măsurile din datelor de
Anexa B
calitate în
domeniul
biodiversității în
timpul
construcției.

Cerințele specifice de auditare pentru verificarea fiecărei măsuri de management și control descrise
în Anexa A acestui Plan de Management sunt identificate în Anexa B. Aceasta include identificarea
nivelului de audit relevant (1 la 3) ce trebuie derulat.

6.5. Instruire
Necesarul de instruire pentru întreg personalul asocierii SC ACI CLUJ SA -INDPRODCOM SRLROMINSTA SRL-SERIGO DECOR SRL va fi identificat la început, înaintea să înceapă lucrările de
construcție, și se va dezvolta un plan de instruire,conform anexe.

ANEXE
Anexa A - Acțiuni generale de management și de atenuare a efectelor asupra
biodiversității
Traseul conductei pe LOTUL 3 va traversa zone cu ”habitate modificate”, cu o sensibilitate ecologică
relativ scăzută, cum ar fi culturi agricole, pășuni, vii, livezi. Cu toate acestea, există potențialul de a
susține specii notabile.
Acțiunile de management generale aplicabile acestor tipuri de habitate sunt prezentate în tabelul de
mai jos și vor respecta bunele practici internaționale.
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Ref

Tema

Locatie

Cerințe pentru contractor

B001

BMP Principii

Toate

B002

BMP Principii

Toate

B003

BMP Principii

Toate

B004

BMP Principii

Toate

B005

BMP Principii

Toate

Proiectul va încerca să minimizeze
impactul asupra speciilor notabile și
pierderea,
fragmentarea,
alterarea,
disturbarea și distrugerea habitatelor.
Respectarea măsurilor și condițiilor
pentru protecția biodiversității/ariilor
naturale protejate impuse prin Acordul de
mediu
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
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.)
Exploatarea apelor de suprafață în arealul
zonelor și ariilor protejate este interzisă

B006

Experți
biodiversitate

Toate

B007

Instruire

Toate

Una din metodele principale de
management va fi utilizarea de către
Contractor a experților pe biodiversitate
care să asigure punerea corespunzătoare
în aplicare a măsurilor de reducere a
impactului, efectuarea monitorizărilor și
rapoartelor necesare către beneficiar și
autorități, elaborarea broșurilor necesare
și instruirea personalului privind aspectele
de protecție a biodiversității ș.a. Se va
asigura contractarea de experți pe
biodiversitate pentru fiecare șantier.
Numărul de experți contractați se va
stabili funcție de sensibilitatea zonei de
lucrări. Toți experții pe biodiversitate vor
fi adecvat calificați să supravegheze
locația și relocările speciilor după caz.
Muncitorii vor fi instruiți cu privire la
sensibilitatea ecologică a zonelor,
măsurile de protecție a biodiversității și
vor fi instruiți pe tema reducerii

Ierarhia
de
atenuare
Evitare
Reducere

Responsabil
*

Evitare
Reducere

C+Experți
biodiversitate

audit
intern;
Rc

Evitare
Reducere

C+Experți
biodiversitate

audit
intern;
Rc

Evitare
Reducere

C+Experți
biodiversitate

audit
intern;
Rc

Evitare
Reducere

C+Experți
biodiversitate

audit
intern;
Rc

Evitare
Reducere

C+Experți
biodiversitate

MR, Mp

Evitare

C+Experți
biodiversitate

FV, MR,
Rc

VMTG,
C+Experți
biodiversitate

Proces
de
verificare
audit
intern;
Rc
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Ref

Tema

Locatie

Cerințe pentru contractor

impactului evenimentelor neprevăzute,
inclusiv prezența habitatelor sau speciilor
neobișnuite. 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. 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.
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
Iluminatul artificial va fi reglementat în
zona de construcție (în special iluminatul
puternic în timpul nopții) pentru a nu orbi
păsările/alte specii de animale.
Nu se va tolera uciderea intenționată a
animalelor în timpul construcției (inclusiv
vânătoarea) de către lucrători.

Ierarhia
de
atenuare

Responsabil
*

Proces
de
verificare

Evitare

C+Experți
biodiversitate

FV, MR,
Rc

Evitare
Reducere

C+Experți
biodiversitate

FV, MR,
Rc

Evitare

C+Experți
biodiversitate

FV, MR

B008

Restricționarea
activităților la
culoarul de
lucru

Toate

B009

Iluminatul

Toate

B0010

Uciderea/
vânătoarea
animalelor

Toate

B0011

Arderea
vegetației

Toate

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

Evitare

C+Experți
biodiversitate

FV, MR

B0012

Stabilizarea
solului

Toate

Evitare

C+Experți
biodiversitate

FV, MR

B0013

Managementul
solului

Toate

Evitare

C+Experți
biodiversitate

FV, MR

B0014

Managementul
deșeurilor

Toate

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

Evitare

C+Experți
biodiversitate

FV, MR
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Ref

Tema

Locatie

B0015

Claxonatul

Toate

B0016

Verificări
înainte de
curățarea
vegetației

Toate
habitatele

B0017

Verificări
înainte de
curățarea
vegetației

Toate
habitatele

B0018

Cuiburi de
păsări

Toate
habitatele

B0019

Coridoare de
trecere

Toate

Cerințe pentru contractor

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

Ierarhia
de
atenuare

Responsabil
*

Proces
de
verificare

Evitare

C+Experți
biodiversitate

FV, MR

Evitare

C+Experți
biodiversitate

MR; Mp

Evitare

C+Experți
biodiversitate

MR; Mp

Evitare
Reducere

C+Experți
biodiversitate

FV, MR,
Rc; PR

Evitare
Reducere

C+Experți
biodiversitate

FV, MR,
Rc; PR
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Ref

Tema

Locatie

Cerințe pentru contractor

B0020

Utilizarea
pesticidelor și
ierbicidelor

Zone
sensibile

B0021

Zone de
staționare

Toate

B0022

Rampe de
evacuare a
animalelor

Toate

B0023

Căderea
animalelor în
șanțuri
deschise

Toate

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.
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
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.
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.
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.

Ierarhia
de
atenuare
Evitare

Responsabil
*
C+Experți
biodiversitate

Proces
de
verificare
FV, MR,
Rc;

Evitare
Reducere

C+Experți
biodiversitate

FV, MR,
Rc; PR

Evitare
Reducere

C+Experți
biodiversitate

FV, MR,
Rc; PR

Evitare
Reducere

C+Experți
biodiversitate

FV, MR,
Rc; PR
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Ref

Tema

Locatie

Cerințe pentru contractor

B0024

Bariere și
puncte de
trecere

Toate

B0025

Restaurare

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.
Toate zonele vor fi restaurate conform
Planului privind Managementul Solului și
de Controlul Eroziunii

B0026

Monitorizarea
restaurării

Toate

B0027

Drumuri de
acces

Drumuri
de acces

B0028

Semnalizarea
circulației

Drumuri

B0029

Specii invazive

Toate

B0030

Specii invazive

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.
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.
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
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.
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.

Ierarhia
de
atenuare
Evitare
Reducere

Responsabil
*
C+Experți
biodiversitate

Proces
de
verificare
FV, MR,
Rc; PR

Atenuare

C+Experți
biodiversitate

FV, MR,
Rc; PR

Atenuare

C+Experți
biodiversitate

FV, MR,
Rc; PR

Evitare

C+Experți
biodiversitate

FV; MR

Evitare

C+Experți
biodiversitate

FV

Evitare

C+Experți
biodiversitate

FV; MR

Evitare

C+Experți
biodiversitate

FV; MR
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LEGENDĂ:
VMTG – Vestmoldtransgaz
C – Contractor și subcontractor
MR: Raport de monitorizare;
Mp: Harta;
FV: Verificări în teren;
Rc: înregistrări;
PR: Înregistrări foto
* 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.

Anexa B - Lucrări în apropierea rezervațiilor desemnate și în habitate sensibile
Arii naturale protejate
Rezervația științifică ”Plaiul Fagului”
Rezervația a fost înființată în anul 1992 (prin Hotărîrea Guvernului nr. 167 din 12.03.1992), cu o
suprafață totală de 5.642 ha pentru i) a proteja mediul înconjurător (conservare, regenerare și
recuperare ecologică); (ii) efectuarea de cercetări științifice și (iii) să ofere educație și formare pentru
populație. Se compune în principal din corpul forestier "Radeni", care acoperă circa 5552 ha (sau
98%) din rezervație. Arborii prezenți includ fag, stejar, gorun, frasin, precum și arțar de câmp, cires,
carpen și altele, specii comune regiunilor umede și europene. Cele mai apropiate "parcele" de teren
din rezervație față de culoarul de lucru aferent proiectului sunt toate zone de pădure generată în
mod natural cu mai mulți arbori maturi (peste 50 de ani). Acești arbori bătrâni reprezintă un habitat
cheie pentru insectele protejate și altă faună și nu ar trebui să fie atinse fără consultări specifice cu
specialiștii în domeniul biodiversității.
Rezervația peisajeră ”Cazimir Milești”
Rezervația peisajeră Cazimir - Milești nu are un plan de management asociat, dar obiectivele de
protecție ale rezervațiilor peisajere sunt definite în Legea nr. 1538 XIII (Legea cu privire la ariile
protejate). În conformitate cu Articolul 43 din această lege, aceste rezervații au obiectivul de a
permite conservarea peisajului geografic de importanță națională, reglementând utilizarea lor în
scopuri economice, estetice, culturale și recreative. În cadrul rezervațiilor peisajere se desfășoară
cercetare științifică.
Aria protejată are o suprafață de 500 ha și este destinată conservării peisajului geografic de
importanță națională (mai degrabă decât pentru conservarea ecologică). Cu toate acestea, aria
susține o serie de specii protejate asa după cum sunt specificate în Anexa C a prezentului Plan. Cele
mai apropiate "parcele" de terenuri din rezervație față de culoarul de lucru aferent proiectului sunt
zone de pădure generată în mod natural cu mai mulți arbori de peste 50 de ani. Acești arbori bătrâni
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reprezintă un habitat cheie pentru insecte protejate și altă faună și nu ar trebui să fie afectați fără
consultări specifice cu specialiștii în domeniul biodiversității.

În tabelul de mai jos sunt enumerate locațiile ariilor naturale protejate unde pot fi prezente habitate
sensibile și distanța față de conductă:

Tipul ariei
Rezervația științifică

Numele ariei naturale
protejate
Plaiul Fagului

Rezervații peisagere

Cazimir Mileşti

Localizare
(km)
km 21-27

km 25-27

Temeleuti
km 28
Căbăieşti - Pîrjolteni
km 34
Voloca Verbca
km 59 - 61
Rezervația Forestieră Naturală
Cabac
km 84
Monumente Naturale Hidrologice
Izvorul lui Ștefan cel Mare
km 33
Izvoarele nr. 1 and no. 2 from km 50-51
Nicşani village
Monumente Geologice și
Ripa lui Tofan
km 28
Paleontologice
Aflorimentul de gresii și
km 94
granit de la Cosăuți
Monumente ale Arhitecturii de Peisaj Alei de larice și tei. Grupuri
km 61
de conifer

Distanța față de RoW la cel
mai apropiat punct (km)
0.1
Traversează zona
tampon
0.05
De-a lungul limitei
0.7
1.3
0.8
0.8
2.1
1.2 / 1.4
4.2
0.2
0.7

Coridoare ecologice propuse:
-

În zona proiectului, este traversat un coridor ecologic care trece între zonele-nucleu ale
rezervațiilor naturale ”Plaiul Fagului” și ”Codrii”. Acest coridor are o importanță deosebită
pentru migrarea speciilor între domeniile de bază REN ”Plaiul Fagului” și ”Codrii”.
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Arii naturale protejate
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Coridoare Ecologice traversate de conductă
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Acțiuni de atenuare aplicate în zonele sensibile
Ref

Tema

Principii generale
B100
Cartare
habitate și
specii

Locatie

Toate
habitatele
sensibile

B101
Atenuarea
habitatelor și
speciilor
sensibile

Toate
habitatele
sensibile

Specialisti
biodiversitate

Păduri,
habitate
ripariane

Arii protejate

Lucrări în
apropierea
ariilor

B102

Arii protejate
B103

Ierarhia de
atenuare

Responsabil*

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).
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, 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.
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

C+Experți
biodiversitate

MR; Mp

Evitare
Reducere

C+Experți
biodiversitate

MR; Mp

Evitare
Reducere

C+Experți
biodiversitate

FV, MR, Rc

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

Evitare
Reducere

VMTG,
C+Experți
biodiversitate

FV, MR, Rc

Cerința Contractor
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Proces de
verificare

Ref

Tema

Locatie

Cerința Contractor

protejate

Cazimir - Milești), traseul va fi deviat pentru a se evita doborârea
arborilor și perturbarea habitatelor care protejează specii notabile.

B104
Atenuarecoridoare
ecologice
B105
Managementul
biodiversității
B106
Drumuri de
acces
B107

Lucrări în
apropierea
ariilor
protejate
Lucrări în
apropierea
ariilor
protejate

Atenuare –
programarea
lucrărilor

Lucrări în
apropierea
ariilor
protejate

Managementul
biodiversității

Lucrări în
apropierea
ariilor
protejate

Translocarea
speciilor

Lucrări în
apropierea
ariilor

B108

B109

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

Responsabil*

Evitare
Reducere

C+Experți
biodiversitate

FV, MR, Rc

Evitare
Reducere

C+Experți
biodiversitate

FV, MR, Rc

Evitare
Reducere

C+Experți
biodiversitate

FV, MR, Rc

Evitare
Reducere

C+Experți
biodiversitate

FV, MR, Rc

Evitare
Reducere

C+Experți
biodiversitate

FV, MR, Rc

Evitare
Reducere

C+Experți
biodiversitate

FV, MR, Rc

Proces de
verificare

Ref

B110

Tema

Evitare
Reducere

C+Experți
biodiversitate

FV, MR, Rc

Evitare
Reducere

C+Experți
biodiversitate

FV, MR, Rc

Evitare
Reducere

C+Experți
biodiversitate

FV, MR, Rc

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

C+Experți
biodiversitate

FV, MR, Rc

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

Evitare
Reducere

C+Experți
biodiversitate

FV, MR, Rc

protejate

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

Lucrări în
apropierea
ariilor
protejate

Zgomot

Lucrări în
apropierea
ariilor
protejate

Managementul
biodiversității

Lucrări în
apropierea
ariilor
protejate

B111

B113

B114

Responsabil*

Cerința Contractor

Perturbarea
speciilor/deteri
orarea
habitatelor

B112

Ierarhia de
atenuare

Locatie

Protecția
speciilor de
păsări de
interes
comunitar

Lucrări în
apropierea
ariilor
protejate

Monitorizarea
biodiversității

Lucrări în
apropierea
ariilor

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

Ref

Tema

Locatie

Cerința Contractor

protejate

administrațiile ariilor naturale protejate, gospodăriile silvice și
Autoritatea centrală pentru mediu.

B115

B116

Specii rare de
păsări cu statut
de protecție
național și
internațional

Lucrări în
apropierea
ariilor
protejate

Restaurarea
habitatelor

Toate

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
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).
Dacă este necesar vor fi create condițiile pentru recolonizarea speciilor
notabile în zoneleîn care au fost afectate habitatele prin furnizarea unui
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Ierarhia de
atenuare

Responsabil*

Evitare
Reducere

C+Experți
biodiversitate

FV, MR, Rc

Atenuare

C+Experți
biodiversitate

FV, MR, Rc;
PR

Proces de
verificare

Ref

Tema

Locatie

speciilor
notabile
Zone de pădure
B117

Zone de
pădure

Zone de
pădure
Restaurare

B119

Zone de
pădure/nevertebrate

Evitare

Responsabil*

Proces de
verificare

Evitare
Reducere
Atenuare

C+Experți
biodiversitate

FV, MR, Rc;
PR

Evitare
Reducere
Atenuare

VMTG,
C+Experți
biodiversitate

FV, MR, Rc;
PR

Evitare
Reducere
Atenuare

C+Experți
biodiversitate

FV, MR, Rc;
PR

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.

Managementul
biodiversității

B118

Ierarhia de
atenuare

Cerința Contractor

Impacturile asupra habitatului forestier vor fi evitate, dacă este posibil.
În cazul în care acest lucru nu poate fi atins, impactul ar trebui
minimizat.

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
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.
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Ref

Tema

B120

Locatie

Toate

Managementul
biodiversității

B121

Toate
Replantare

Ierarhia de
atenuare

Cerința Contractor
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 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
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.
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
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Responsabil*

Proces de
verificare

Evitare
Reducere
Atenuare

C+Experți
biodiversitate

FV, MR, Rc;
PR

Evitare
Reducere
Atenuare

C+Experți
biodiversitate

FV, MR, Rc;
PR

Ref

B122

Tema

Cuiburi
artificiale

Locatie

Zone de
pădure

Cursuri de apă și zone umede
B123

B124

Cerința Contractor
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.
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.
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

Evitare si
translocare

Zone umede

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

Vehicule

Zone umede

Vehicule cu impact redus (încărcătura) vor fi utilizate în zonele umede.
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Ierarhia de
atenuare

Responsabil*

Proces de
verificare

Atenuare
Compensare

C+Experți
biodiversitate

FV, MR, Rc;
PR

Evitare
Reducere
Atenuare

C+Experți
biodiversitate

FV, MR, Rc;
PR

Evitare

C+Experți
biodiversitate

FV; MR

Ref
B125

B126

B127

B128

B129

Tema

Locatie

Ierarhia de
atenuare

Cerința Contractor

Deși studiul privind viața acvatică a proiectului nu a identificat nici o
Evitare
specie protejată de pești, păsări, mamifere, amfibieni, reptile sau insecte Reducere
Sondaje înainte Zone umede si în cursurile de apă care urmează să fie traversate, vor fi efectuate sondaje
de curățarea
râuri sau suplimentare prealabile curățării vegetației pentru a confirma că acest
vegetației
pâraie
statut rămâne același. În cazul în care se înregistrează specii notabile în
aceste zone, vor fi elaborate măsuri adecvate de atenuare a
biodiversității.
Toate traversările de ape se vor realiza în conformitate cu Planul de
Evitare
Planul traversării Traversări de
Mangement al Traversării Apelor pentru a evita impactul asupra
Reducere
apelor
ape
habitatelor sensibile și speciilor notabile.
Pentru speciile rare cu statut de protecție național și internațional
Evitare
(Directiva păsări și Directiva habitate, Convențiile Bonn, Berna și CITES,
Reducere
Cartea Roșie a Republicii Moldova):
Rezervația
1. Nu se vor efectua lucrări în zona tampon a rezervației științifice "Plaiul
Plaiul Fagului
Evitare
Fagului" și a rezervației peisagistice "Cazmir-Milești" în perioada cuibăririi
și rezervația
animalelor: Martie - Mai, din cauza apropierii Proiectului care poate
Cazimir Milești
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.
Toate cursurile de apă care urmează să fie traversate vor fi verificate
Evitare
pentru prezența vidrelor înainte de începerea lucrului. În cazul în care se Reducere
Lacuri
Vidre
constată că vidrele sunt prezente, toate lucrările de pe amplasament se
Cursuri de apă
opresc până la acordul obținut de la Specialistul în biodiversitate,
autorități.
Toate cursurile de apă și corpurile de apă de pe traseul conductei vor fi
Evitare
Rezerva- verificate pentru prezența broaștei țestoase europene. În cazul prezentei Reducere
Broasca țestoasă
ția Plaiul indivizilor de broască țestoasă europeană lucrările se vor opri până la
europeană
Fagului
obținerea acordului obținut de la Specialistul în biodiversitate, autorități.
La observarea speciilor menționate pe teritoriu este necesar să se
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Responsabil*

Proces de
verificare

C+Experți
biodiversitate

FV, MR, Rc

C+Experți
biodiversitate

FV, MR, Rc

C+Experți
biodiversitate

FV, MR, Rc

C+Experți
biodiversitate

FV, MR, Rc

C+Experți
biodiversitate

FV, MR, Rc

Ref

Tema

Locatie

Ierarhia de
atenuare

Cerința Contractor

Responsabil*

Proces de
verificare

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.
B130
Zone umede
B131

Zone umede

B132

Zone umede

B133

Zone umede

B134

Zone umede

B135

Zone umede

B136

Zone umede

B137

Zone umede

Zone umede Limitele zonelor umede trebuie să fie marcate în teren cu semne și / sau Evitare
stegulețe de semnalare. (se vor avea în vedere zonele umede conform
Reducere
Studiului cu privire la viețuitoarele acvatice)
Zone umede Zonele de lucru (cum ar fi zonele de stocare și depozitare) sunt interzise în Evitare
zonele umede. Orice zonă de lucru suplimentară, dacă este necesar,
Reducere
trebuie să fie situată la minimum 50 m distanță de granițele zonelor
umede.
Zone umede
Evitare
În zonele umede nu vor fi construite drumuri de acces.
Zone umede Se va monta conducta într-o zonă deluroasă, numai dacă zona umedă nu Evitare
este suficient de uscată pentru a sprijini în mod adecvat opritorile și
Reducere
țeava.
Zone umede Nu se vor aplica semințe, îngrășăminte sau mulci în zonele umede în
Evitare
scopuri de revegetare. Limitați utilizarea îngrășămintelor în regiunea a
Reducere
50m de zonele umede. Banda DT în zonele umede nu va fi reînsămânțată
dacă nu este specificat de către agenția de stat corespunzătoare.
Zone umede Se vor tăia toți copacii și ramurile tăiate din zona umedă și se vor stoca
Evitare
într-o zonă deluroasă
Reducere
Zone umede Orice tip de intervenții și lucrări tehnice care determină drenarea /
Evitare
uscarea zonelor umede și a mlaștinilor în zonele naturale protejate de stat
sunt interzise
Zone umede Orice construcții care, prin modificările induse, pot pune în pericol
Evitare
supraviețuirea speciilor de plante și animale care se găsesc în zone umede Reducere
și mlaștini în arii naturale protejate sunt interzise
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C+Experți
biodiversitate

FV, MR, Rc

C+Experți
biodiversitate

FV, MR, Rc

C+Experți
biodiversitate
C+Experți
biodiversitate

FV, MR, Rc

C+Experți
biodiversitate

FV, MR, Rc

C+Experți
biodiversitate
C+Experți
biodiversitate

FV, MR, Rc

C+Experți
biodiversitate

FV, MR, Rc

FV, MR, Rc

FV, MR, Rc

Ref
B138

Tema
Zone umede

Alte habitate sensibile
B139
Translocare

Locatie

Ierarhia de
atenuare

Cerința Contractor

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

Toate

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

Evitare
Reducere

Atenuare

Responsabil*

Proces de
verificare

C+Experți
biodiversitate

FV, MR, Rc

C+Experți
biodiversitate

FV, MR, Rc;
PR

LEGENDĂ:
VMTG – Vestmoldtransgaz; C – Contractor și subcontractor;
MR: Raport de monitorizare; Mp: Harta; FV: Verificări în teren; Rc: înregistrări; PR: Înregistrări foto
* 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.

Page 38 of 44

Anexa C - Măsuri de atenuare și conservare a speciilor notabile
Speciile notabile care au fost înregistrate în rezervațiile naturale sunt enumerate în Evaluarea
Impactului de mediu și social. Pentru rezervația Plaiul Fagului acestea includ următoarele specii:
Mamifere
Moldova Red List (MRL)
Mustela erminea (MRL: VU)
Martes martes (MRL: VU)
Lutra lutra (MRL CR) Habitats IV
Felis silvestris MRL EN
Soricidae Crocidura leucodon
(MRL: CR)

Anexa IV lilieci
Myotis daubentonii
Nyctalus leisleri
Nyctalus noctula
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus nathusii
Pipistrellus pygmaeus
Plecotus austriacus

Alte specii Anexa IV
Dryomys nitedula
Muscardinus avellanarius;
Cricetus cricetus

Păsări
Specii de păsări
Aquila clanga (MRL: CR, IUCN:VU)
Falco cherrug (MRL: CR; IUCN: EN)
Pernis apivorus (EN)
Circaetus gallicus (CR)
Circus cyaneus (CR)
Circus pygargus (CR)
Aquila pomarina (CR)
Aquila chrysaetos (CR)
Hieraaetus pennatus (CR)
Asio flammeus (EN)
Dryocopus martius (EN)
Milvus migrans
Circus aeruginosus
Accipiter brevipes
Falco vespertinus
Falco peregrinus
Crex crex
Caprimulgus europaeus
Coracias garrulus
Picus canus
Dendrocopos syriacus
Dendrocopos medius
Lullula arborea
Sylvia nisoria
Ficedula parva
Ficedula albicollis
Lanius collurio
Lanius minor
Emberiza hortulana

Specii de zone umede
Lista Rosie IUCN
Moldova Red List
Egretta alba (CR)
Ciconia nigra (CR)

Alte specii Anexa 1
Botaurus stellaris
Ixobrychus minutus
Nycticorax nycticorax
Egretta garzetta
Ardea cinerea
Ardea purpurea
Ciconia ciconia
Aythya nyroca
Circus aeruginosus
Porzana porzana
Porzana parva
Grus grus
Philomachus pugnax
Tringa glareola
Alcedo atthis

Directiva Habitate Anexa IV: Reptile și Amfibieni
Emys orbicularis

Bombina bombina
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Lacerta viridis
Coronella austriaca
Triturus cristatus
Bombina variegata

Pelobates fuscus
Bufo viridis
Hyla arborea
Rana dalmatina

Insecte
IUCN & Moldova Red List
Cerambyx cerdo (MRL: EN IUCN
VU)
Morimus funereus (EN, IUCN VU)
Rosalia alpina L. Rosalia longicorn
(CR; IUCN:VU)

Insecte Moldovan Red List
Mantis religiosa (EN)
Calosoma sycophanta (CR)
Porthmidius austriacus (CR)
Oryctes Oryctes nasicornis (EN)
Lucanus Lucanus (EN)
Xylocopa valga (EN)
Saturnia pyri (EN)
Marumba quercus (EN)
Papilio machaon (CR) +

Moldovan Red List (VU)
Callimorpha
quadripunctaria
(VU)
Iphiclides podalirius (VU)

Plante Moldova Red List
CR/EN
Cephalanthera rubra CR
Cypripedium calceolus CR
Dactylorhiza majalis CR
Daphne mezereum CR
Dryopteris carthusiana EN
Dentaria quinquefolia EN
Genistella sagittalis CR
Gymnocarpium dryopteris CR
Hypopitys monotropa II CR
Lunaria rediviva II EN
Maianthemum bifolium CR
Orchis palustris II EN +
Orchis purpurea II EN
Padus avium EN
Polystichum aculeatum EN
Sorbus domestica EN
Thelypteris palustris III-IV EN

VU
Cephalanthera damasonium VU +
Cephalanthera longifolia VU
Chrysopogon gryllus VU
Dentaria glandulosa VU
Doronicum hungaricum VU
Epipactis purpurata IV VU +
Euonymus nana III-IV VU
Galanthus nivalis III VU +
Scopolia carniolica IV VU

Măsuri specifice de atenuare pentru speciile notabile în timpul lucrărilor în zona tampon a
Rezervației științifice Plaiul Fagului
Tema
Păsări notabile

Păsări notabile

Sub-tema Cerința
Cuiburi de În situația în care sunt prezente, se va evita doborârea
vulture și copacilor cu cuiburi în aceată zona prin devierea
șoimi
traseului
Dacă sunt prezente, se vor evita lucrările în apropierea
arborilor în timpul sezonului de reproducere (primăvara
Cuiburi de și vara timpurie). In situația in care orice arbore in care
vulture și este prezent cuib de vulture/șoim trebuie doborât (după
șoimi
sezonul de reproducere) se vor consulta specialiștii în
biodiversitate privind relocarea cuiburilor într-o zona
apropiată.

Perioada și/sau
frecvența
Proiectarea detaliată

Lucrări de construcții
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Păsări notabile

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.
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.
Albina valga 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.
Evitarea tăierii stejarilor izolați, localizați în zone
Molii
deschise
Ca parte a lucrărilor de restaurare, terenurile perturbate
vor fi replanatate cu speciile de plante care au ocupat
Molii
zona înainte de curățarea vegetației (cu excepția
arborilor și a tufișurilor).
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
Fluturi
de nutrienți care ar putea fi dezavantajos pentru
plantele din familia Umbelliferae, de care depind speciile
protejate de fluturi.
Ciuful de
câmp

Specii notabile
(Insecte)

Specii notabile
(Insecte)
Specii notabile
(Insecte)

Specii notabile
(Insecte)

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.

Lucrări de construcții

Proiectarea detaliată

Proiectarea detaliată

Post constructie

Lucrări de construcții

Înainte de începerea
lucrărilor
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Anexa D - Legislație relevantă

Lista indicativă a legislației din Republica Moldova

Corespondență cu Directivele/Regulamentele
Europene
Legea nr. 94 din 05.04.2007 cu privire la reţeaua Transpune
parțial
prevederile
Directivei
ecologică
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
Legea nr. 1538 din 25.02.1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat
Hotărârea Guvernului nr. 167 din 12.03.1992 cu privire la crearea rezervaţiei naturale de stat "Plaiul
Fagului"
Hotărârea Guvernului nr. 782 din 03.08.2000 pentru aprobarea
regulamentelor-cadru ale
parcurilor naţionale, monumentelor naturii,
rezervaţiilor de resurse şi rezervaţiilor biosferei
Legea regnului vegetal nr. 239 din 08.11.2007
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
Legea regnului animal nr. 439 din 27.04.1995, cu Armonizată parţial cu articolele 1, 3, 4, 7 și 8 ale
modificările și compleările ulterioare
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
Legea nr. 1102 din 06.02.1997 cu privire la resursele naturale
Legea nr. 325 din 15 decembrie 2005 cu privire la Cartea Roșie a Republicii Moldova
Codul Silvic Nr. 887-XIII, 21.06.1996

-

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
Convenţie Nr. 1979 din 19.09.1979 privind Convenția privind conservarea vieții salbatice și
conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor habitatelor naturale din Europa (Berna, 19
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naturale din Europa*, Publicat : 01.01.1999 în
Tratate Internationale Nr. 7
art Nr : 8, Data
intrarii in vigoare : 01.09.1994
Convenţie Nr. 1979 din 23.06.1979 privind
conservarea speciilor migratoare de animale
sălbatice*, Publicat: 30.12.2001 în Tratate
Internationale Nr. 28, art Nr : 168, Data intrarii in
vigoare : 01.04.2001
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)
Convenția privind diversitatea biologică (Rio de
Janeiro, 5 iunie 1992), întocmit la 29 octombrie
2010 și semnat de Republica Moldova la 25
ianuarie 2012.
Convenția privind zonele umede de importanta
intemationala, Ramsar, 1971
Convenția privind peisajul European, Florenta,
2001

septembrie 1979)

Convenția
privind
conservarea
speciilor
migratoare de animale sălbatice (Bonn, 1979)

Convenția privind comerțul internațional cu specii
sălbatice de faună și floră pe cale de dispariție
(CITES), (Washington, 1973)
Convenția privind diversitatea biologica, Rio de
Janeiro, 1992

Convenția privind zonele umede de importanta
intemationala, Ramsar, 1971
Convenția privind peisajul European, Florenta,
2001
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