PLANUL DE ACTIUNE SOCIALA SI DE MEDIU

Nr. Crt.

CP1
1.1

Actiune

Riscurile sociale si
de mediu
(Raspundere /
Beneficii)

Cerinta
(legislativa, CP
BERD, cele mai
bune practici)

Resurse, Nevoi de
investitii,
Responsabilitati

Termen

Obiective si criterii
de evaluare a
successului
implementarii

Evaluarea si gestionarea impacturilor si problemelor sociale si de mediu
Elaborarea si implementarea unui Sistem
adecvat pentru management aspectelor
sociale si de mediu (SMMS) asociate
etapei de constructie a proiectului.
Acesta ar trebui sa inculda o alocare
clara a resurselor si proceselor atat
pentru indeplinirea angajamentelor din
rapoartele privind Evaluarea Impactului
asupra Mediului EIM si Pachetul de
informații de mediu și sociale pentru
finantare suplimentara SLIP, cat si pentru
managementul:

Management general al
riscurilor sociale si de
mediu si conformare cu
cerintele de
reglementare si BERD
ESP (2014)

BERD CP1
Bune practici
internationale (BPI)

Obligații de mediu și
sociale sunt incluse atat
in acorduri/autorizatii cat
si in pachetele de
finantare

1

Resurse proprii PMB si / sau
consultanti externi, in functie
de necesitate. Este necesar
sa se elaboreze o matrice
clara care sa indice diviziunea
responsabilitatilor intre PMB si
contractorul IAC.

Inainte de
semnarea
acordului de
imprumut

Monitorizare BERD
Raportul anual EHS
(Mediu, Sanatate si
siguranta) transmis catre
Banca (într-un format
standard furnizat de
Banca)

1. performantei de mediu și sociale a
contractorilor (Inginerie, Achizitii,
Constructie - IAC),
2. Ar trebui de asemena sa includa
planurile de management sociale si de
mediu relevante, asa cum sunt
mentionate mai jos;
1.2

1

Sa se asigure dezvoltarea de către
contractori a unui sistem de
management adecvat si specific,
inclusiv planuri de management social
si de mediu proprii pentru faza de
constructie, pentru a indeplini
angajamentele de conformare incluse in
EIM si SLIP.

Management general al
riscurilor sociale si de
mediu si conformare cu
cerintele de
reglementare si BERD
ESP (2014)

BERD CP1
Bune practici
internationale (BPI)

Se anticipeaza ca PMB sa delege majoritatea actiunilor catre UIP in etapa de constructie.

IAC si alti contractori

Inainte de
semnarea
acordului de
imprumut

Monitorizare BERD
Raportul EHS transmis
catre Banca

Status

Nr. Crt.

1.3

Actiune

Solicitarea operatorului sa extinda
sistemul de management de mediu si
social actual pentru a cuprinde si Faza
II, inainte de punerea in functiune.

Riscurile sociale si
de mediu
(Raspundere /
Beneficii)
In conformitate cu BERD
ESP (2014)

Cerinta
(legislativa, CP
BERD, cele mai
bune practici)

Resurse, Nevoi de
investitii,
Responsabilitati

BERD CP1
Bune practici
internationale (BPI)

ANB

Termen

Inainte de
inceperea operarii
Fazei II

Obiective si criterii
de evaluare a
successului
implementarii
Monitorizare BERD
Raportul anual EHS
transmis catre Banca

Status

Nr. Crt.

Actiune

1.4

Elaborarea si mentinerea unui „Registru
pentru angajamentele proiectului“, ca
parte a SMMS, in care sa se
consemneze toate angajamentele de
reducere / monitorizare (at\t pentru
etapa de constructie cat si pentru cea de
operare). Acesta trebuie sa includa atat
angajamente din actele de reglementare
cat si din contractele de finantare,
inclusiv cele care sunt inca relevante din
EIM din 2004, EIM din 2012, Acordul de
mediu (AM), Cerintele legislative, Plan
de implicare a partilor interesate (PIP) si
SLIP. Registrul va fi utilizat ca baza
pentru conceperea si actualizarea
Planurilor de management.

Riscurile sociale si
de mediu
(Raspundere /
Beneficii)
In conformitate cu
cerintele nationale, ale
UE si BERD.

Cerinta
(legislativa, CP
BERD, cele mai
bune practici)
BERD CP1
Bune practici
internationale (BPI)

Resurse, Nevoi de
investitii,
Responsabilitati

PMB
Resurse proprii si /sau
consultanti externi.

Termen

Inainte de
semnarea
acordului de
imprumut

Obiective si criterii
de evaluare a
successului
implementarii
„Registrul
angajamentelor
proiectului - Faza de
constructie“ si „Registrul
angajamentelor
proiectului“ Faza
operationala“ trimise
catre BERD pentru
analiza

Status

Nr. Crt.

Actiune

1.5

Ca parte a SMMS, atat PMB cat si
contractorul IAC trebuie sa elaboreze si
implementeze Planuri similare de
Management de Mediu, Social, Sanatate
si Securitate pentru faza de Constructie
(PMMSC). Acesta trebuie sa includa in
mod specific, dar sa nu se limiteze la
urmatoarele subiecte:

Riscurile sociale si
de mediu
(Raspundere /
Beneficii)
In conformitate cu BERD
ESP (2014)

Cerinta
(legislativa, CP
BERD, cele mai
bune practici)

Resurse, Nevoi de
investitii,
Responsabilitati

BERD CP1

PMB si Contractor IAC.

BERD CP2

Contractorul IAC pentru
implementare, PMB pentru
monitorizare. PMB este
responsabila cu asigurarea ca
toate angajamentele sunt
respectate de contractorul
IAC.

BERD CP3
BERD CP4
Bune practici
internationale (BPI)

Termen

Obiective si criterii
de evaluare a
successului
implementarii

Inainte de
semnarea
acordului de
imprumut.

PMMSC trimise catre
BERD pentru analiza;

Inainte de
inceperea fazei
operationale

"Plan de management
pentru operare si
mentenanta " trimis
catre BERD pentru
analiza;

Monitorizarea BERD
Raportul anual EHS
transmis catre Banca
(intr-u format standard
furnizat de Banca)

- Calitatea aerului;
- Zgomot;
- Trafic si Siguranta rutiera;
- Forta de munca si Conditii de munca;
- Deseuri;
- Materiale periculoase;
- Raspuns in caz de incidente si situatii
de urgenta,
- Sanatatea si securitatea comunitatii
dar este posibil sa trebuiasca luate in
considerare si alte planuri, cum ar fi cele
pentru managementul biodiversitatii si a
patrimoniului cultural.
1.6

Ca parte a SMMS Operational
elaborarea si implementarea /
actualizarea Planurilor de Managment
pentru operare si mentenanta care sa
cuprinda fiecare element nou al SEAU,
inclusiv incineratorul. Acesta trebuie sa
includa, dar sa nu se limiteze la: planuri
de mentenanta, scenarii si cerinte pentru
faza de pornire, oprire si avarii,
incarcarea deseurilor finale , rute de
acces, termene si frecventa.

In conformitate cu BERD
ESP (2014)

BERD CP1
BERD CP2
BERD CP3
BERD CP4
Bune practici
internationale (BPI)

Operator - Apa Nova
Bucuresti (ANB)

Monitorizarea BERD
Raportul anual EHS
transmis catre Banca

Status

Nr. Crt.

1.7

Actiune

Parte din SMMS pentru faza de
Operaretrebuie incluse si o serie de
masuri in Planurile de Management de
Mediu si Social pentru faza de Operare
(PMMSO), pentru managementul si
monitorizarea, printre altele, a
urmatoarelor aspecte:
-

Calitatea efluentului tratat;

-

Calitatea apei de suprafata in raul
Dambovita, in aval de punctul de
descarcare;

-

Riscurile sociale si
de mediu
(Raspundere /
Beneficii)
In conformitate cu BERD
ESP (2014)

Cerinta
(legislativa, CP
BERD, cele mai
bune practici)
BERD CP1

Resurse, Nevoi de
investitii,
Responsabilitati

Operator ANB

BERD CP2

Termen

Inainte inceperea
fazei de operare

BERD CP4
Bune practici
internationale (BPI)

Registrele de livrare /
acceptare finala a
deseurilor
Monitorizarea BERD
Raportul anual EHS
transmis catre Banca

Calitatea aerului ambiental si
testarea emisiilor la cos
(incinerator);

-

Zgomot;

-

Materiale / Substante periculoase;

-

Deseuri (inclusiv deseuri
periculoase de cenusa) - sa se
asigure ca cenusa provenita de la
incinerare este transportata si
gestionata de operatorii de
deseuri avizati si ca aceste
deseuri sunt urmarite dupa
parasirea statiei.

PMMSO trimis catre
BERD pentru analiza
Contractul cu furnizorii
de servicii de gestionare
a deseurilor

BERD CP3
Evitarea / minimizarea
riscului de contaminare
a aerului solului si apelor
subterane

Obiective si criterii
de evaluare a
successului
implementarii

Monitorizarea trebuie sa ia in
considerare nivelul de referinta,
locatiile de monitorizare, tehnicile,
pragurile limita pentru sanatate si
metodele de interventie
1.8

Implementarea si mentinerea (i.e.
actualizarea anuala) a unui Plan de
implicare a partilor interesate (PIP)
conform cu CP10.

Asigurarea planificarii si
urmaririi adecvate a
activitatilor de implicare
a partilor interesate

BERD CP10
Bune practici
internationale (BPI)

Resurse interne PMB
Operator - ANB

Pe parcursul
etapei de
constructie si
operare.
Implementarea
trebuie sa inceapa
inainte de
semnarea
acordului de
imprumut.

Planul de implicare a
partilor interesate
Registrul de consultari
actualizat

Status

Nr. Crt.

1.9

1.10

Actiune

Riscurile sociale si
de mediu
(Raspundere /
Beneficii)

Cerinta
(legislativa, CP
BERD, cele mai
bune practici)

Elaborarea si punerea in aplicare a unui
Mecanism pentru solutionarea
reclamatiilor in etapele de constructie si
de operare. Acesta trebuie sa
indeplineasca cel putin cerintele CP2.
Forta de munca si conditiile de munca,
CP4. Sanatate si siguranta si CP10.
Furnizarea de informatii si implicarea
partilor interesate. Aceasta include
documentarea tuturor reclamatiilor sau
sugestiilor legate de proiect in cadrul
unui registru de reclamatii.

Furnizarea unui cadru
clar si transparent
pentru adresarea in timp
util si eficient a
reclamatiilor
comunitatilor afectate si
asigurarea unei
monitorizari adecvate a
activitatilor de implicare
a partilor interesate

BERD CP1

Furnizarea unui raport anual de mediu si
social (RAMS) către Bancă, care să
includă stadiul implementării măsdurilor
din Planul de Acțiuni Sociale si de Mediu
( PASM)

Implementarea PASM
pentru mitigarea
riscurilor legate de
proiect si indeplinirea
cerintelor anuale de
raportare catre Banca

Politica de Mediu si
Sociala a BERD
2014 si Cerintele de
Performanta;
Angajamentele de
mediu si sociale
respective incluse în
contractele cu
Banca

Resurse, Nevoi de
investitii,
Responsabilitati

PMB / ANB

BERD CP2
BERD CP4

Termen

Inainte de
semnarea
acordului de
imprumut.

Obiective si criterii
de evaluare a
successului
implementarii
Mecanismul proiectului
de solutionare a
reclamatiilor agreat
impreuna cu BERD

BERD CP10
Bune practici
internationale (BPI)

Resurse umane proprii
PMB/UIP/ANB
si /sau consultanti externi,
daca este necesar.

Anual, conform
contractului.
Contact periodic
cu Banca privind
implementarea
PASM
Raport anual
social si de mediu
catre Banca

Alocarea interna a
responsabilitatii privind
implementarea PASM si
furnizarea RAMS catre
Banca.
Raport anual HSE
(RAMS) , in formatul
aprobat de BERD,
inclusiv progresul privind
implementarea PASM
transmis l atimp catre
Banca, conform
cerintelor contractuale.

Status

Nr. Crt.

CP2
2.1

2.2

Actiune

Riscurile sociale si
de mediu
(Raspundere /
Beneficii)

Cerinta
(legislativa, CP
BERD, cele mai
bune practici)

Resurse, Nevoi de
investitii,
Responsabilitati

Termen

Obiective si criterii
de evaluare a
successului
implementarii

Forta de munca si conditiile de munca
Se va elabora un Plan de Management
al fortei de munca si a conditiilor de
munca pentru etapa de constructie, care
va include mentiuni specifice pentru a
se asigura faptul ca personalul
contractorilor:
•
cunoaste si intelege obligatiile care
le revin in conformitate cu legislatia
nationala a muncii, CP2,
contractele existente si Planul de
management al fortei de munca si
conditiilor de munca; si
•
are capacitatea materiala de a
asigura conformitatea (inclusiv
capacitatea de gestionare,
mecanismele de raportare /
culegerea datelor, instruirea initiala
si formarea fortei de munca si
monitorizarea performantei).

Asigurarea respectarii
cerintelor nationale, ale
UE si ale BERD privind
munca

Asigurarea ca principalii contractori au
un Mecanism eficient pentru
solutionarea reclamatiilor, in
conformitate cu Mecanismul Proiectului
pentru solutionarea reclamatiilor (1.9),
care este accesibil tuturor angajatilor lor
cat si angajatilor subcontractantilor.

Asigurarea unui cadru
clar si transparent
pentru a adresa
reclamatiile muncitorilor
in timp util si eficient.

Asigurarea ca principalii contractorii au o
politica care sa asigure responsabilitatea
pentru diseminarea, implementarea,
monitorizarea si supravegherea acestui
(acestor) mecanism (e).

BERD CP2

Resursele proprii
PMB/Contractor

Directiva 2014/24 /
UE privind achizitiile
publice

Inainte de
semnarea
acordului de
imprumut

Bune practici
internationale (BPI)

BERD CP2
Bune practici
internationale (BPI)

Registre de evidenta
seminariilor si dovezile
contractantilor ca dispun
de personal calificat si
de capacitatea materiala
de a se conforma
standardelor de munca
aplicabile.
Contractorii primari
raporteaza in mod
regulat catre PMBB
aspectele legate de
conformarea si
managementul fortei de
munca.

Resurse proprii PMB

La momentul
contractarii
contractorilor

Registru de evidenta a
reclamatiilor si urmarirea
procesului pana la
finalizare.
Contractorii primari
raporteaza in mod
regulat catre PMB
reclamatiile primite si
modul in care au fost
gestionate si
solutionate.

Status

Nr. Crt.

CP3
3.1

Actiune

Cerinta
(legislativa, CP
BERD, cele mai
bune practici)

Resurse, Nevoi de
investitii,
Responsabilitati

Termen

Obiective si criterii
de evaluare a
successului
implementarii

Eficienta resurselor, prevenirea si controlul poluarii
Ca parte a SM pentru faza de operare,
elaborarea / revizuirea Planului de
management al materialelor/
substantelor periculoase, inclusiv:
-

-

3.2

Riscurile sociale si
de mediu
(Raspundere /
Beneficii)

identificarea tuturor materialelor /
substantelor periculoase utilizate in
procesul de tratare;
definirea masurilor adecvate pentru
gestionarea tuturor materialelor /
substantelor periculoase (inclusiv
cantitati, depozitare pe amplasament,
formare profesionala adecvata pentru
manipularea acestor substante.

Ca parte a SM pentru faza de operare,
elaborarea / revizuirea Planului de
management al deseurilor (inclusiv
gestionarea fluxurilor de deseuri
periculoase), cuprinzand:
-

-

identificarea tuturor fluxurilor de
deseuri (inclusiv a fluxurilor de
deseuri periculoase) rezultate din
procesul de tratare);
definirea masurilor adecvate pentru
gestionarea tuturor fluxurilor de
deseuri periculoase generate
(inclusiv cantitati, separare,
depozitare temporara, formare
profesionala adecvata pentru
manipularea acestui tip de deseuri,
definirea rutelor de transportadecvate
pentru fluxurile de deseuri produse
utilizand contractori autorizati.

In conformitate cu BERD
ESP (2014)

BERD CP1

Operator - ANB

BERD CP2
BERD CP4

Evitarea / minimizarea
riscului de contaminare
a aerului, solului si
apelor subterane

BERD CP4

In conformitate cu BERD
ESP (2014)

BERD CP1

Bune practici
internationale (BPI)

BERD CP2
BERD CP4

Evitarea / minimizarea
riscului de contaminare
a aerului solului si apelor
subterane

Inainte de
semnarea
acordului de
imprumut

Planul de management
al materialelor/
substantelor periculoase
furnizat catre BERD
pentru analiza
Monitorizarea BERD
Raport anual EHS
transmis catre Banca

Operator - ANB

Inainte de
incepereal fazei de
operare

Planul de management
al deseurilor periculoase
furnizat catre BERD
pentru analiza

BERD CP4

Monitorizarea BERD

Bune practici
internationale (BPI)

Raport anual EHS
transmis catre Banca

Status

Nr. Crt.

3.3

3.4

CP4
4.1

4.2

Actiune

Riscurile sociale si
de mediu
(Raspundere /
Beneficii)

Cerinta
(legislativa, CP
BERD, cele mai
bune practici)

Analiza periodica (cel putin o data pe
an) daca s-au dezvoltat in Romania
alternative de reutilizare fata de
eliminarea cenusii intr-un depozit de
deseuri periculoase, in masura in care
aceasta reprezinta o optiune viabila din
punct de vedere comercial.

Evitarea/ minimizarea
riscurilor de contaminare
a solului si a apelor
subterane asociate cu
gestionarea cenusii
rezultate din procesul de
incinerare

BERD CP3

Efectuarea unui studiu/modelare de
zgomot pentru estimarea zgomotului din
zonele locuite din apropierea statiei, in
timpul fazei de operare a Fazei II,
comparativ cu situatia actuala (asa cum
este descris in SLIP).

Evitarea/ minimizarea
riscurilor de Sanatate si
Siguranta pentru
locuitorii zonelor
adiacente

BERD CP3

Efectuarea unui studiu pentru stabilirea
nivelului de referinta a traficului, pentru a
intelege mai bine conditiile de trafic
existente in zona proiectului si evaluarea
impactului asupra traficului si
transportului in zonele afectate de
lucrarile de reabilitare a retelei de
canalizare. Elaborarea unui Plan
adecvat de Management al Traficului
pentru etapa de constructie.

Evitarea / minimizarea
riscurilor asociate
sanatatii si sigurantei
comunitatii, traficului si
sigurantei rutiere în
timpul etapei de
constructie

BERD CP4

Revizuirea / punerea in aplicare a unui
Plan de pregatire pentru situatii de
urgenta si capacitate de raspuns pentru
etapa de operare, avand in vedere
riscurile specifice asociate cu noua
instalatie de incinerare, inclusiv arderea
la facla de la motoarele cu gaz.

Evitarea / minimizarea
riscurilor de sanatate si
securitate asociate
angajatilor si comunitatii

BERD CP2

Obiective si criterii
de evaluare a
successului
implementarii

Resurse, Nevoi de
investitii,
Responsabilitati

Termen

PMB / ANB

Permanent

Studiu suplimentar
privind alternativele de
gestionare a cenusii
reziduale din procesul
de incinerare

PMB / ANB

In etapa de
proiectare
detaliata

Raport studiu/modelare
de zgomot

PMB/ Contractor IAC

Inainte de
semnarea
acordului de
imprumut

Studiu de stabilire a
nivelului de referinta
privind traficul transmis
catre BERD pentru
avizare

Bune practici
internationale (BPI)

BERD CP4
Bune practici
internationale (BPI)

Sanatate si siguranta

Bune practici
internationale (BPI)

Planul de Management
al Traficului elaborat, o
copie furnizata Bancii

BERD CP4
Bune practici
internationale (BPI)

Specialisti competenti ai
PMB/ANB sau cu asistenta
externa (daca este necesar)

Cu 6 luni inainte
de punerea in
functiune

Plan de pregatire pentru
situatii de urgenta si
capacitate de raspuns
transmis BERD pentru
avizare

Status

Nr. Crt.

Actiune

Riscurile sociale si
de mediu
(Raspundere /
Beneficii)

4.3

Actualizarea documentatiei SEVESO 2 si
a documentatiei de gestionare a
situatiilor de urgenta si de raspuns,
avizarea de catre autoritatile
competente, in legatura cu stocarea
biogazului generat in procesul de
digestie anaeroba a namolului.

Evitarea / minimizarea
riscurilor de sanatate si
securitate asociate
angajatilor si comunitatii
si asigurarea măsurilor
de control a pericolelor
de accidente majore

BERD CP2

Elaborarea unui plan de monitorizare
adecvat pentru mitigarea mirosului si
pentru reclamatiile referitoare la miros.
In cazul in care problemele privind
mirosul raman un aspect semnificativ, se
vor lua in considerare oportunitatile de
includere a masurilor suplimentare de
control.

Evitarea / minimizarea
riscurilor de sanatate si
securitate asociate
angajatilor si comunitatii,
asociate aspectelor
legate de miros

BERD CP2

Dezvoltarea unei colaborari cu alte parti
cheie implicate din cadrul MoB pentru a
sprijini dezvoltarea unui program de
educatie pentru sanatate, axat pe
imbunatatirea sanatatatii si bunastarii
comunitatii locale.

Evitarea/ minimizarea
riscurilor asociate
sanatatii si securitatii
angajatilor si comunitatii;
Actiuni de implicare
pozitva si spriin pentru
comunitatea locala

BERD CP4

4.4

4.5

2

Cerinta
(legislativa, CP
BERD, cele mai
bune practici)

Resurse, Nevoi de
investitii,
Responsabilitati

Termen

Operator (ANB)

Cu 6 luni inainte
de punerea in
functiune

Documentatia SEVESO
si documentatia privind
gestionarea si raspunsul
la situatii de urgenta
avizate de catre
autoritatile competente

Operator (ANB)

In etapa de
proiectare
detaliata și etapele
de constructie si
operare

Plan de monitorizare
elaborat si implementat;
Modelarea si studiul de
dispersie a mirosurilor
transmis catre BERD
pentru avizare

Pe parcursul
fazelor de
constructie si
operare

Programul de educatie
pentru sanatate pentru
comunitatea din
imediata vecinatate a
amplasamentului
proiectului.

BERD CP4
Legislatie UE, Bune
practici
Internationale

BERD CP4
Bune practici
Internationale

Bune practici
Internationale

Obiective si criterii
de evaluare a
successului
implementarii

PMB
Operator – ANB
Asistenta externa, daca este
necesar

Abordarea
generala va fi
agreata inainte de
semnarea
acordului de
imprumut

Directiva UE Seveso, privind controlul periculoelor de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase http://ec.europa.eu/environment/seveso/

Status

Nr. Crt.

Actiune

4.6

Efectuarea unei campanii de
monitorizare a sanatatii, reprezentative
pentru locuitorii satului Glina, pentru a se
asigura ca nivelul de referinta privind
sanatatea este inregistrat inainte de
inceperea operarii instalatiilor din Faza II.

CP5
5.1

5.2

CP6

Riscurile sociale si
de mediu
(Raspundere /
Beneficii)
Evitarea/ minimizarea
riscurilor asociate
sanatatii si sigurantei
comunitatii

Cerinta
(legislativa, CP
BERD, cele mai
bune practici)
BERD CP4

Resurse, Nevoi de
investitii,
Responsabilitati

UIP / PMB si ANB in
cooperare cu autoritatile
relevante privind sanatatea

Termen

Pe parcursul
fazelor de
constructie si
operare
Abordarea
generala va fi
agreata inainte de
semnarea
acordului de
imprumut

Obiective si criterii
de evaluare a
successului
implementarii
Raport privind
monitorizarea sanatatii
(date privind nivelul de
referinta privind
sanatataea inainte de
inceperea operarii
instalatiilor din Faza II) și
cu regularitate pe
parcursul etapei de
operare

Achizitia de terenuri, relocarea involuntara si dislocarea economica
Furnizarea unei confirmari oficiale legata
de aplicabilitatea Zonei de Protectie
Sanitara (ZPS) pentru Faza II, in special
in contextul construirii incineratorului de
namol, cu reprezentantii Directiei de
Sanatate Publica si alte autoritati
relevante.

Evitarea / minimizarea
riscurilor legale si
reputationale legate de
aspecte de sanatate si
securitate comunitara in
apropiere de instalatiile
din Faza II, in special de
incinerator

BERD CP4

Analiza necesitatii un cadru de achizitie
temporara sau permanenta de terenuril
si a unui Cadru de refacere a mijloacelor
de trai legatde proiectul de reabilitare a
sistemului de canalizare si lucrarile din
SEAU. In cazul in care este necesar un
astfel de document relevant pentru
gestionarea adecvata a oricaror situatii
potentiale de dislocare economica
asociata constructiei sau operarii
proiectului.

Evitarea/minimizarea
impactului asociat
potentialelor situatii de
dislocare economica
temporara sau
permanenta, care poate
afecta agenti economici
sau cetateni in timpul
implementarii lucrarilor
de constructie sau in
timpul fazei
operationale.

BERD CP5

BERD CP5

PMB si Directia de Sanatate
Publica

Inainte de
aprobarea
proiectului de
conducerea BERD

Declaratie/clarificare
oficiala scrisa privind
(ne)aplicabilitatea SPZ
la Proiect

PMB

Inainte de
semnarea
acordului de
imprumut

Cadrul/Procedura
relevanta de dislocare
economica trimisa
BERD pentru avizare

Legislativ - Zona de
protectie sanitara

Bune practici
Internationale

Conservarea biodiversitatii si managementul durabil al resurselor naturale vii
Nu este aplicabil

Status

Nr. Crt.

CP7

Actiune

Riscurile sociale si
de mediu
(Raspundere /
Beneficii)

Cerinta
(legislativa, CP
BERD, cele mai
bune practici)

Resurse, Nevoi de
investitii,
Responsabilitati

Termen

Obiective si criterii
de evaluare a
successului
implementarii

Popoarelor indigene
Nu este aplicabil

CP8
8.1

CP10
10.1

10.2

10.3

Mostenire culturala
Elaborarea unei "Proceduri pentru
descoperiri intamplatoare" inainte de a
incepe activitatile de constructie si
asigurarea implementarii acesteia in
timpul fazei de constructie.

Evitarea / minimizarea
riscurilor asociate
patrimoniului cultural si
conformare cu
standardelor nationale si
internationale

BERD CP8
Bune practici

PMB, asistenta externa (daca
este necesar)

Inainte de
semnarea
acordului de
imprumut

Procedura pentru
descoperiri
intamplatoare transmisa
BERD pentru avizare

PMB

Inainte de
semnarea
acordului de
imprumut

Planul de implicare a
partilor interesate

Internationale

Furnizarea de informatii si implicarea partilor interesate
Elaborarea, implementarea si
actualizarea Planului de implicare a
partilor interesate (PIP) conform 1.8.

Asigurarea planificarii si
monitorizarii adecvate a
activitatilor de implicare
a partilor interesate

BERD CP10

Dezvoltarea unei Politici / program social
corporativ pentru proiect si implicare
activa la nivel local, prin sprijinirea
nevoilor comunitatii locale.

Promovarea relatiilor
bune si de lunga durata
cu comunitatile locale si
sprijinirea acestora

BERD CP10

Asigurarea ca exista un Mecanism
functional pentru solutionarea
reclamatiilor, implementat in
conformitate cu cerintele BERD.

Furnizarea unui cadru
clar si transparent
pentru adresarea in timp
util si eficient a
reclamatiilor
comunitatilor afectate si
asigurarea unei
monitorizari adecvate a
activitatilor de implicare
a partilor interesate

BERD CP1

Bune practici
Internationale

Bune practici
Internationale

BERD CP5
BERD CP10
Bune practici
Internationale

Registrul de consultari
actualizat

PMB, in stransa cooperare cu
operatorul si contractorii
principali (ANB, IAC)

Pe parcursul
fazelor de
constructie si
operare

Politica / Programul
Social Corporativ
implementat

PMB, IAC, ANB

Inainte de
semnarea
acordului de
imprumut

Mecanismul de
solutionare a
reclamatiilor pentru
comunitatile afectate
furnizat catre BERD
pentru avizare

Status

Nr. Crt.

Actiune

Riscurile sociale si
de mediu
(Raspundere /
Beneficii)

10.4

Elaborarea unui plan de actiune (care va
include activitati, responsabil, termene si
mod de implementare) pentru a permite
implementarea PIP pe parcursul
etapelor de constructie si operare.

Asigurarea unui
planificari si monitorizarii
adecvate a activitatilor
de implicare a partilor
interesate

Cerinta
(legislativa, CP
BERD, cele mai
bune practici)
BERD CP10
Bune practici
Internationale

Resurse, Nevoi de
investitii,
Responsabilitati

PMB, ANB si IAC

Termen

Obiective si criterii
de evaluare a
successului
implementarii

Inainte de
semnarea
acordului de
imprumut

Planul de actiune pentru
implementarea PIP
transmis catre BERD
pentru avizare

Status

