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1 Introducere 

�"� #$�%&�'()��*���')+�,+�

1.1.1 Acest Plan de Management �i Monitorizare (EMMP) a fost elaborat în vederea identific�rii 
necesita�ilor �i priorit��ilor pentru m�suri viitoare de reducere a impactului de mediu �i social �i a poten�ialelor 
îmbun�t��iri asociate celor dou� proiecte de ferme eoliene Pe�tera �i Cernavod�, situate în Regiunea 
Dobrogea, România. Implementarea EMMP va asigura conformarea cu legisla�ia na�ional�, cu legisla�ia 
european� de mediu, precum �i cu practica interna�ional� din domeniu dup� cum este recomandat în 
cerin�ele �i ghidurile de performan�� ale B�ncii Europene de Reconstruc�ie �i Dezvoltare (BERD) �i ale 
International Finance Corporation (IFC). 

1.1.2 Acest EMMP a fost elaborat în baza gradului de în�elegere a proiectelor la momentul actual, 
incluzând si aspecte legate de ac�iuni prezente �i viitoare. EMMP va fi revizuit si actualizat, în func�ie de 
necesit��i, pe perioada de construc�ie si de func�ionare a celor dou� proiecte, luând în considerare informa�ii 
suplimentare legate de implementarea proiectelor, precum �i rezultatele monitoriz�rii �i alte date relevante. 

1.1.3 Datele de baza privind aspectele de mediu relevante pentru cele doua proiecte se g�sesc în 
rapoartele de evaluare a impactului asupra mediului care au fost elaborate pentru fiecare amplasament 
(2008, Cabinet Expert Mediu Petrescu Traian), precum �i impactul asupra mediului evaluat �i m�surile 
propuse pentru reducerea impactului. 

�"� ��-�������&�)��$./�$���'���+�.'������������'.��)��

1.2.1 Amplasamentele propuse pentru cele dou� ferme eoliene sunt localizate în zona rural�, la minim 
550m de locuin�e. Cele dou� amplasamente sunt similare, având utilizare de teren agricol (p��une �i arabil) 
�i sunt localizate la aproximativ 7km de cel mai apropiat punct. 

1.2.2 Ferma eolian� Pe�tera va avea 30 de turbine (model VESTAS V90 3.0 MW) cu o putere total� 
instalat� de 90MW. Ferma eolian� Cernavod� va avea 46 de turbine (de asemenea, model VESTAS V90 3.0 
MW) cu o putere total� instalat� de 138MW. 

1.2.3 Proiectele pentru fermele eoliene Pe�tera �i Cernavod� sunt clasificate ca fiind proiecte Categoria 
A, conform criteriilor de mediu �i social (BERD, 2003) datorita m�rimii �i loca�iei proiectelor, aspecte care ar 
putea determina un impact negativ semnificativ din punct de vedere al mediului �i / sau social. Ca urmare, 
proiectele au fost supuse unei evalu�ri a impactului asupra mediului �i social (ESIA), conform cerin�elor 
BERD �i IFC, pentru a evalua impactului de mediu �i sociale asociate proiectelor �i pentru determinarea 
m�surilor de reducere a acestor impacturi. 

�"! -�'�(.������

1.3.1 Scopul acestui EMMP este de a determina programul masurilor de reducere a impactului si de 
îmbun�t��ire a performan�elor, din punct de vedere al mediului �i social, precum �i al oportunit��ilor asociate 
cu proiectele de ferme eoliene Pe�tera �i Cernavod�. Aceasta are scopul de asigura ca toate etapele 
proiectelor (incluzând construc�ie, func�ionare �i demolare) sunt considerate conform cerin�elor legislative 
aplicabile, ale Cerin�elor de Performan�� BERD / Standardelor de Performan�� IFC �i ale bunelor practici 
interna�ionale din domeniu. 

1.3.2 Acest EMMP a fost elaborat în conformitate cu Cerin�elor de Performan�� 1 a BERD �i a 
Standardului de Performan�� 1 al IFC. 

�"0 ���.���)+$��$�*��� ')�+'��1$��$������

1.4.1 Masurile de reducere a impactului �i de îmbun�t��ire a ac�iunilor detaliate în acest EMMP 
reprezint� angajamente ale EDPR, pe care aceasta le va implementa în diverse etape pe perioada de 
func�ionare a celor dou� ferme eoliene. În plus, EDPR va asigura ca to�i contractorii în�eleg �i se 
conformeaz� cu prevederile acestui EMMP. 

1.4.2 EDPR va asigura to�i contractorii respect� cerin�ele, inclusiv cele legate de evaluarea riscurilor de 
mediu �i sociale asociate cu fiecare contract, c� sunt considerate in cadrul documentelor de licita�ie 
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prevederile relevante ale Cerin�elor de Performan�� / EMMP �i c� exist� prevederi clare în contractele 
încheiate privind aplicarea �i conformarea cu aceste standarde. 

1.4.3 Implementarea acestui EMMP �i conformarea contractorilor vor fi monitorizate în timp pentru a se 
putea determina performan�ele proiectelor �i pentru a se identifica ac�iunile care trebuie întreprinse, în cazul 
în care este necesar, astfel încât m�surile de reducere a impactului �i de îmbun�t��ire a performan�elor sunt 
eficiente. 

1.4.4 De vreme ce proiectele sunt clasificate ca fiind proiecte Categoria A, EDPR va angaja exper�i 
pentru monitorizarea �i auditarea periodic� pe perioada implic�rii BERD/IFC în aceste doua proiecte. EDPR 
va furniza date privind progresul implement�rii EMMP c�tre BERD / IFC. 

�"2 -+�(�+(�$���'&�$�(.(��

1.5.1 Programul ac�iunilor prezentat în continuare este împ�r�it în urm�toarele sec�iuni: 

• Ac�iuni pentru conformarea cu cerin�ele legislative na�ionale privind protec�ia mediului, s�n�tatea �i 
securitatea �i cu standardele UE de mediu;  

• Proceduri pentru evaluarea de mediu �i social� pentru fermele eoliene, pe baza bunei practici 
interna�ionale în domeniu; 

• Ac�iuni necesare pentru remedierea probelor de mediu istorice �i evaluarea costurilor �i/sau alte 
investiga�ii; �i 

• Ac�iuni pentru îmbun�t��irea managementului de mediu, social �i de s�n�tate �i securitate, a 
monitoriz�rii activit��ilor �i a performan�elor celor dou� ferme eoliene în conformitate cu bune practici 
interna�ionale în domeniu. 

1.5.2 EMMP se concentreaz� asupra evit�rii impacturilor de mediu �i sociale �i, în cazul în care acest 
lucru nu este posibil, asupra identific�rii m�surilor de reducere necesare pentru a minimiza sau reduce 
impacturile poten�iale la nivele acceptabile. 

1.5.3 Au fost identificate, unde a fost posibil, oportunit��i de ob�inere a beneficiilor de mediu �i sociale 
asociate celor dou� proiecte. 
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2 Proiecte Ferme Eoliene Pe�tera �i Cernavod� – Plan de Management �i Monitorizare 

Nr. Ac�iune Riscuri / beneficii de 
mediu  

Standard de referin�� (de 
ex. legisla�ie / bune 
practici) 

Necesit��i 
investi�ionale / 
Resurse / 
Responsabilitate 

Data �int�  Indicator cheie de 
performan�� 

Comentariu 

1) Ac�iuni Necesare pentru Conformarea cu Cerin�ele Legisla�iei Na�ionale Române�ti de Mediu �i S�n�tate �i Securitate �i cu Standardele UE de Mediu 
1.1 Desf��urarea de ac�iuni de 

monitorizare a pas�rilor �i 
liliecilor pe timpul �i dup� 
construc�ie  

Considerarea integral� 
a impactului asupra 
avifaunei 

Informa�ii suplimentare 
privind starea mediului 
pentru a actualiza 
evaluarea impactului 
asupra mediului datorat 
investi�iei 

Standard de Performan�� 
IFC / PR 6 BERD 

Bune practici 

Cerin�e incluse în Acordul 
de mediu (inclusiv în 
programul de monitorizare) 

Expert Ornitolog 
Independent  

Resurse externe, 
utilizarea de exper�i 
ornitologi �i exper�i cu 
experien�� in 
evaluarea impactului 
asupra liliecilor 

Aprilie 2010 
(de derulat pe 
perioada 
etapelor de 
construc�ie �i 
func�ionare) 

Evaluarea impactului 
proiectelor asupra 
p�s�rilor �i liliecilor 

Identificarea 
aspectelor care pot fi 
îmbun�t��ite 

Raportare c�tre 
finan�atori 

Informa�ii disponibile 
puse la dispozi�ia 
SOR �i a publicului 
general (prin 
intermediul website-ul 
companiei EDPR) 

 

1.2 Stabilirea unui protocol / a 
unei abord�ri  pentru 
monitorizarea impactului 
asupra mediului pe timpul 
construc�iei �i func�ion�rii  

Evitarea impactului 
negativ  �i adoptarea 
unei abord�ri 
consistente a evalu�rii 
ecologice / a impactului 
asupra mediului 

Standard Performan�� IFC / 
EBRD PR 6 

Bune practici 

Cerin�e incluse în Acordul 
de mediu (inclusiv în 
programul de monitorizare) 

Resurse interne / 
Resurse externe 

Aprilie 2010 Monitorizarea 
efectiv� �i 
consistent� �i 
colectare date pentru 
a permite 
compararea datelor 
ulterior 
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Nr. Ac�iune Riscuri / beneficii de 
mediu  

Standard de referin�� (de 
ex. legisla�ie / bune 
practici) 

Necesit��i 
investi�ionale / 
Resurse / 
Responsabilitate 

Data �int�  Indicator cheie de 
performan�� 

Comentariu 

1.3 Desf��urarea unei 
monitoriz�ri a eficien�ei 
m�surilor stabilite (m�suri 
care pot include contribu�ii 
financiare pentru un 
management ecologic al 
ariilor protejate pe termen 
lung, ini�iative de finan�are 
a con�tientiz�rii ecologice, 
finan�area de cercet�ri 
privind impactul centralelor 
eoliene) – dac� este 
aplicabil, func�ie de 
rezultatele programului de 
monitorizare (a se vedea 
1.1 mai sus) 

Identificarea eficien�ei 
m�surilor stabilite 

Bune practici 

PR9 BERD 

Resurse externe 

Utilizare ecologi�ti 
califica�i 

 

Pe o perioad� 
de un an de la 
finalizarea 
proiectelor 

Eficien�a statusului 
mediului din punct de 
vedere al 
îmbun�t��irii valorii 
ecologice în zona 
subiect sau cre�terea 
gradului de în�elegere 
�i con�tientizare a 
aspectelor de mediu 
�i a aspectelor de 
conservare a 
biodiversit��ii 

 

1.4 Desf��urarea unei 
monitoriz�ri a zgomotului 
pe perimetrul 
amplasamentului  

 

 

Evaluarea nivelurilor 
estimate de zgomot �i a 
limitei stabilite 45dB(A) 

Asigurarea în�elegerii 
condi�iilor de baza 
pentru a actualiza 
evaluarea impactului 
asupra mediului datorat 
investi�iei 

Bune practici 

OUG nr. 321/2005 (cerin�� 
a Acordului de Mediu) 

Resurse externe 

Utilizare speciali�ti 
acredita�i în evaluarea 
zgomotului 

Timp de un an 
de la 
finalizarea 
proiectelor 
(monitorizare 
zgomot pe 
timp de 3 luni)  

Num�r dep��iri ale 
limitelor de zgomot la 
limitele zonei de 
proiect 

Num�r reclama�ii 
legate de generarea 
de zgomot  

Raportare c�tre 
finan�atori 
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Nr. Ac�iune Riscuri / beneficii de 
mediu  

Standard de referin�� (de 
ex. legisla�ie / bune 
practici) 

Necesit��i 
investi�ionale / 
Resurse / 
Responsabilitate 

Data �int�  Indicator cheie de 
performan�� 

Comentariu 

1.5 Elaborarea unui plan de 
gestionare a de�eurilor de 
construc�ii, cu identificarea 
metodelor de reducere a 
gener�rii de de�euri �i de 
reutilizare �i reciclare în 
defavoarea elimin�rii 

Minimizarea cantit��ilor 
de de�euri, eficien�a 
utiliz�rii resurselor �i 
maximizarea 
oportunit��ilor de 
reciclare 

Management eficient al 
de�eurilor 

Legisla�ie Na�ional� 

Directive UE 

Acord de Mediu  

Resurse externe Aprilie 2010 Cantit��i de de�euri 
generate, reciclate �i 
eliminate 

Costuri de eliminare a 
de�eurilor  

 

1.6 Implementarea planului de 
gestionare a de�eurilor de 
construc�ii �i p�strarea 
eviden�ei de�eurilor pentru 
auditurile anuale de mediu 

Minimizarea cantit��ilor 
de de�euri, eficien�a 
utiliz�rii resurselor �i 
maximizarea 
oportunit��ilor de 
reciclare 

Management eficient al 
de�eurilor 

Legisla�ie Na�ional� 

Directive UE 

Acord de Mediu 

Resurse externe Aprilie 2010 Cantit��i de de�euri 
generate, reciclate �i 
eliminate 

Costuri de eliminare a 
de�eurilor 

 

1.7 Continuarea monitoriz�rii 
de mediu pe întreaga 
perioad� a lucr�rilor de 
construc�ii �i pe timp de 
minim un an de la punerea 
în func�iune pentru a se 
asigura o în�elegere 
complet� a st�rii mediului �i 
pentru a verifica concluziile 
rapoartelor EIA  

Informa�ii suplimentare 
privind starea mediului  
pentru a actualiza 
evaluarea impactului 
asupra mediului datorat 
investi�iei 

Cuantificarea impactului 
asupra florei, habitatelor 
�i avifaunei 

Oportunitatea de a 

Acord de Mediu Resurse externe 

Utilizare consultan�i de 
mediu cu o bun� 
reputa�ie  

Aprilie 2010 Evaluarea  impactului 
efectiv al proiectului 
asupra florei, 
habitatelor �i 
avifaunei �i a 
eficien�ei m�surilor de 
reducere a impactului  

Raportare c�tre 
Agen�ia pentru 
Protec�ia Mediului 
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Nr. Ac�iune Riscuri / beneficii de 
mediu  

Standard de referin�� (de 
ex. legisla�ie / bune 
practici) 

Necesit��i 
investi�ionale / 
Resurse / 
Responsabilitate 

Data �int�  Indicator cheie de 
performan�� 

Comentariu 

monitoriza eficienta 
masurilor de reducere a 
impactului pe perioada 
de construc�ie si 
func�ionare �i de a 
implementa modific�ri, 
în cazul în care este 
necesar 

Constan�a 

1.8 Revizuirea �i monitorizarea 
implement�rii de c�tre 
contractori a planurilor de 
s�n�tate �i securitate, a 
evalu�rilor de risc �i a 
procedurilor asociate pe 
perioada de construc�ie �i 
func�ionare (de ex. activit��i 
de mentenan��). 
Asigurarea unui sistem de 
management �i control a 
tuturor riscurilor de 
s�n�tate �i securitate de 
c�tre contractori, cum ar fi 
adoptarea de practici 
sigure de lucru �i utilizarea 
de echipament personal de 
protec�ie, unde este cazul  

 

Asigurarea unui sistem 
eficient de management 
de s�n�tate �i 
securitate pe perioada 
de construc�ie �i 
func�ionare  

Legisla�ie Na�ional�  

(de ex. Legea 319/2006 
privind S�n�tatea �i 
Securitatea la locul de 
munc�) �i Directivele UE 

 

Resurse interne Aprilie 2010 �i 
înainte de 
începerea 
lucr�rilor de 
c�tre 
contractori pe 
perioada de 
func�ionare  

Num�r accidente 

Num�r de poten�iale 
accidente evitate  

Raportare c�tre 
finan�atori 
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Nr. Ac�iune Riscuri / beneficii de 
mediu  

Standard de referin�� (de 
ex. legisla�ie / bune 
practici) 

Necesit��i 
investi�ionale / 
Resurse / 
Responsabilitate 

Data �int�  Indicator cheie de 
performan�� 

Comentariu 

1.9 Monitorizarea caz�rii 
temporare a muncitorilor 
pentru a se asigura 
conformarea cu cerin�ele 
PR2 BERD �i cu cerin�ele 
legale. Acestea ar trebui s� 
includ� (nefiind limitate la) 
cazare conform� cu 
localizarea, în condi�ii de 
cur��enie �i securitate �i 
care s� îndeplineasc� 
condi�iile minime de 
necesit��i pentru muncitori 
(inclusiv alimentare cu ap� 
�i facilit��i de bun�stare) 

Îmbun�t��irea condi�iilor 
de lucru pentru 
muncitori �i promovarea 
principiilor de s�n�tate 
�i securitate  

Protec�ia mediului pe 
amplasament 

Legisla�ie Na�ional�  

(de ex. Legea 319/2006 
privind S�n�tatea �i 
Securitatea la locul de 
munc�) �i Directivele UE 

PR2 BERD 

Acord de Mediu 

Resurse interne Aprilie 2010 Pierderea timpului de 
lucru din cauza 
îmboln�virilor de 
personal 

Raportare c�tre 
finan�atori 

 

2) Proceduri pentru evaluarea  de mediu �i social� a centralelor eoliene prin prisma celor mai bune practici disponibile la nivel interna�ional 
2.1 Asigurarea de informa�ii 

pentru acces public �i 
contactare a autorit��ilor  

Clarificarea accesului 
public în zona parcurilor 
eoliene 

Bune practici 

 

Resurse interne Înainte de 

punerea în 

func�iune 

Num�r reclama�ii 
privind accesul  

 

2.2 Derularea de programe de 
educa�ie / instruire 
voca�ional�, unde este 
cazul, pe timpul lucr�rilor 
de construc�ie  

 

Cre�terea veniturilor la 
nivel local  

Bune practici 

 

Resurse interne Aprilie 2010 Num�r localnici 
angaja�i pe perioada 
lucr�rilor de 
construc�ie 
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Nr. Ac�iune Riscuri / beneficii de 
mediu  

Standard de referin�� (de 
ex. legisla�ie / bune 
practici) 

Necesit��i 
investi�ionale / 
Resurse / 
Responsabilitate 

Data �int�  Indicator cheie de 
performan�� 

Comentariu 

2.3 Elaborarea �i 
implementarea unui Plan 
de Management al 
Construc�iei – pentru a 
acoperi aspecte legate de 
depozitarea materialelor, 
securitatea 
amplasamentului, 
cur��area echipamentelor 
si vehiculelor, m�suri de 
control a emisiilor, 
p�strarea peisajului etc 

Integrarea m�surilor de 
reducere �i evitare pe 
timpul lucr�rilor de 
construc�ie  

Bune practici 

Asigurarea unui mecanism 
de asistare a implement�rii 
cerin�elor  

Acord de Mediu 

Resurse interne / 
Resurse externe 

Aprilie 2010 Evaluarea 
performan�ei 
contractorilor în 
evitarea impactului 
asupra mediului, de 
ex. scurgeri  

 

3) Ac�iuni necesare pentru remedierea daunelor istorice asupra  mediului �i evaluarea costurilor asociate, precum �i/sau alte investiga�ii 

 Nu este cazul       

4) Ac�iuni pentru îmbun�t��irea managementului, monitoriz�rii �i performan�ei de mediu, social �i de s�n�tate �i securitate, în conformitate bune practici la nivel 

interna�ional 
4.1 Implementarea unui sistem 

de management care sa se 
adreseze aspectelor de 
mediu, social �i de 
s�n�tate �i securitate 
legate de proiect. 
Integrarea sistemului de 
management in restul 
grupului EDPR. 

Toate riscurile de s�n�tate 

Îmbun�t��irea 
managementului 
proiectului, inclusiv în 
ceea ce prive�te 
aspectele de mediu, 
social �i de s�n�tate �i 
securitate 

Bune practici 

 

Resurse interne / 
suport extern 

Înainte de 
punerea în 
func�iune a 
fermelor 
eoliene (Iulie 
2010) 

Elaborarea unui 
sistem de 
management de 
mediu (EMS)  

Ob�inerea ISO 14001 
sau echivalent 

Raportare c�tre 
finan�atori 
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Nr. Ac�iune Riscuri / beneficii de 
mediu  

Standard de referin�� (de 
ex. legisla�ie / bune 
practici) 

Necesit��i 
investi�ionale / 
Resurse / 
Responsabilitate 

Data �int�  Indicator cheie de 
performan�� 

Comentariu 

�i securitate trebuie 
identificate înainte de 
începerea lucr�rilor. De 
asemenea, este necesar� 
identificarea m�surilor de 
control asigurate pentru 
toate riscurile inclusiv (dar 
nu limitat la) utilizarea 
instala�iilor, securitate 
electric�, utilizarea 
echipamentelor de ridicare 
�i lucrul la în�l�ime. 

4.2 Elaborarea unui raport 
anual privind aspectele de 
mediu, s�n�tate �i 
securitate �i 
disponibilizarea acestuia pe 
website. Asigurarea de 
informa�ii c�tre finan�atori 
pentru a demonstra 
conformarea cu EMMP si 
starea actual� a aspectelor 
de mediu, s�n�tate �i 
securitate 

Raportare c�tre 
finan�atori 

PR10 BERD Resurse interne Începând cu 
2011 

Raportare c�tre 
finan�atori 

 

4.3 Stabilirea de proceduri 
formale de monitorizare �i 
revizuire a proiectului în 
conformitate cu PR 1 

Îmbun�t��irea 
controlului desf��ur�rii 
proiectului 

Bune practici 

PR 1 BERD 

Resurse interne Aprilie 2010 Conformare cu PR1 

Raportare c�tre 
finan�atori 
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Nr. Ac�iune Riscuri / beneficii de 
mediu  

Standard de referin�� (de 
ex. legisla�ie / bune 
practici) 

Necesit��i 
investi�ionale / 
Resurse / 
Responsabilitate 

Data �int�  Indicator cheie de 
performan�� 

Comentariu 

BERD 

Monitorizarea �i revizuirea 
vor fi f�cute func�ie de 
aspectele �i impactul de 
mediu �i social, inclusiv 
(dar nu limitat la) zona de 
influen�� a proiectului, 
impactul ecologic poten�ial, 
nivelurile de zgomot in 
perimetrul 
amplasamentului, 
implementarea EMMP �i 
activit��ilor contractorilor 

Desemnarea de personal 
responsabil pentru 
monitorizarea proiectului �i 
raportarea c�tre finan�atori 
a conform�rii cu PR1 

4.4 Derularea de consult�ri 
suplimentare cu 
comunitatea local� pe 
perioada construc�iei �i 
func�ion�rii 

Evitarea reclama�iilor �i 
cre�terea gradului de 
în�elegere din partea 
publicului. 

Identificarea de 
angajamente viitoare 

Principiul 6 al Principiilor 
Equator �i Standard IFC / 
PR1 BERD 

Ghid bune practici 
europene în domeniul 
centralelor eoliene 

 

Resurse interne Aprilie 2010 �i 
timp de un an 
pe perioada 
func�ion�rii 

Num�r reclama�ii 
primite �i durata 
r�spunsului / 
implement�rii ac�iunii 
de remediere 
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Nr. Ac�iune Riscuri / beneficii de 
mediu  

Standard de referin�� (de 
ex. legisla�ie / bune 
practici) 

Necesit��i 
investi�ionale / 
Resurse / 
Responsabilitate 

Data �int�  Indicator cheie de 
performan�� 

Comentariu 

4.5 Implementarea SEP care 
include raportare de mediu 
�i social�  pe perioada 
construc�iei �i func�ion�rii  

Îmbun�t��irea 
comunic�rii cu 
comunitatea local� 

Bune practici 

PR10 BERD 

Resurse interne Aprilie 2010 Conformare cu PR10 

Publicare SEP �i NTS 
pe website 

Raportare c�tre 
finan�atori Publicare 
rezultare monitorizare 
pe website 

 

4.6 Elaborarea unui registru cu 
stakeholder-i îi a unui 
registru de comunicare 
extern� (inclusiv cu publicul 
�i cu autorit��ile de 
reglementare)  

Identificare sistematic� 
a tuturor stakeholder-
ilor �i colectarea �i 
analiza comunica�iilor 
cu stakeholder-ii externi 

Asigurarea unui 
r�spuns eficient pentru 
toate întreb�rile 

Bune practici 

PR10 BERD 

Resurse interne Aprilie 2010 Actualizarea �i 
disponibilizarea 
înregistr�rilor de 
comunicare extern� 
�i cu stakeholder-ii 

 

 

4.7 Implementarea �i 
publicarea sistemului de 
management al 
reclama�iilor al EDPR în 
conformitate cu PR10 
EBRD 

Sistemul de reclama�ii 
poate fi monitorizat 
pentru a se preveni 
poten�iale probleme cu 
staholder-i interni �i 
externi 

Bune practici 

PR10 BERD 

Resurse interne Aprilie 2010 Num�r total de 
reclama�ii din partea 
comunit��ii �i legate 
de aspecte de munc� 
�i num�r reclama�ii 
nerezolvate 

 

4.8 Efectuarea unui audit de 
mediu (anual) a parcurilor 
eoliene  

Îmbun�t��irea 
managementului de 
mediu si al proiectului  

Bune practici 

 

Resurse interne / 
Consultan�i externi 

Anual dup� 
punerea în 
func�iune 

Reducerea riscurilor 
de mediu �i sociale  

Raportare c�tre 
finan�atori 
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Nr. Ac�iune Riscuri / beneficii de 
mediu  

Standard de referin�� (de 
ex. legisla�ie / bune 
practici) 

Necesit��i 
investi�ionale / 
Resurse / 
Responsabilitate 

Data �int�  Indicator cheie de 
performan�� 

Comentariu 

4.9 Monitorizarea  conform�rii  
subcontractorilor cu politica 
�i procedurile de s�n�tate 
�i securitate ale EDPR / 
BERD (a se vedea �i 1.8 
mai sus) 

Verificarea conform�rii  
subcontractorilor cu 
politica �i procedurile de 
s�n�tate �i securitate 
ale EDPR / BERD  

Bune practici 

PR2 BERD 

 

Resurse interne  Începând cu 
Aprilie 2010 �i 
pe perioada 
construc�iei �i 
a func�ion�rii 

 

Num�r inspec�ii 
efectuate  

Num�r neconformit��i 
detectate 

Raportare c�tre 
finan�atori 

 

4.10 Realizarea  unui registru de 
accidente �i de poten�iale 
accidente evitate (inclusiv 
pentru subcontractori) 

Monitorizarea 
accidentelor �i a 
situa�iilor critice / 
evenimentelor care au 
condus la accidente 

Bune practici 

PR2 BERD 

Resurse interne  Aprilie 2010 Num�r accidente 

Num�r de poten�iale 
accidente evitate  

Raportare c�tre 
finan�atori 

 

4.11 Monitorizarea îndep�rt�rii 
rutelor temporare de acces, 
a platformelor de 
construc�ie �i reabilitarea 
acestora, precum �i 
încurajarea refacerii 
amplasamentului (de ex. 
refacere strat de vegeta�ie, 
readucerea terenului la 
condi�iile ini�iale ) 

Reabilitarea 
amplasamentului �i 
încurajarea refacerii 
stratului de vegeta�ie �i 
a regener�rii habitatelor 

Bune practici 

PR6 BERD 

Resurse interne  Dup� 
finalizarea 
lucr�rilor de 
construc�ie 

Refacerea vegeta�iei 
pe zonele afectate  

Reducerea impactului 
vizual �i asupra 
peisajului  

 

 


