SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAŞ
SECŢIUNEA ROMÂNEASCĂ A PROIECTULUI CORIDORULUI DE TRANSPORT AL GAZELOR NATURALE BULGARIA-ROMÂNIA-UNGARIA-AUSTRIA
(PROIECTUL CONDUCTEI BRUA)

PLANUL DE ACŢIUNE DE MEDIU ŞI SOCIAL

Nr.

Acţiunea

Riscuri de mediu şi
sociale
(obligaţii / beneficii)

Cerinţa
(legislativă, a
BERD, a
bunelor
practici
internaţionale)

CP1

Evaluarea şi gestionarea impacturilor şi problemelor sociale şi de mediu

1.1

Transgaz le va cere antreprenorului să
întocmească şi să implementeze Planuri de
management de mediu şi social pentru
construcţie (PMMSC) care să pornească de
la PMMSC-cadru, concepute în cadrul
pachetului de informaţii suplimentare
pentru finanţatori (PISF) pentru BERD.

Conformitate
cu PMS BERD

CP1 BERD
Bună practică
internaţională

Transgaz va întocmi şi implementa Planuri
de management de mediu şi social în
vederea gestionării propriilor riscuri şi
impacturi de mediu, sănătate, securitate şi
sociale (MSSS) asociate exploatării viitoare a
proiectului BRUA (PPMMS).

Resurse
proprii
Transgaz

Antreprenorii
de proiectare,
achiziţii şi
construcţii ai
Transgaz

Transgaz trebuie să includă PMMSC-cadru în
"Documentele de situaţie a lucrărilor" care
vor fi convenite cu fiecare antreprenor
pentru fiecare lot de construcţii.
1.2

Resurse,
necesar de
investiţii,
responsabi
litate

Conformitate
cu PMS BERD

CP1 BERD
Bună practică
internaţională

Resurse
proprii
Transgaz
Antreprenorii
de proiectare,
achiziţii şi
construcţii ai
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Calendarul

Se va realiza în
perioada de
preconstrucţie sau
în termen de 60 de
zile de la semnarea
contractului de
execuţie cu
antreprenorii BRUA

Criteriile ţintă şi de
evaluare a succesului
implementării

Planurile de management
de mediu şi social pentru
construcţie (PMMSC) ale

antreprenorilor BRUA vor
fi făcute publice pe
pagina de Internet a
Transgaz, la fel ca şi
celelalte documente PISF

Se va implementa
pe toată durata
fazei de construcţie
Înainte de
exploatare, 2019

Transmiterea PPMMS
către BERD spre analiză
Se vor publica pe pagina
de Internet a Transgaz, la
fel ca şi celelalte
documente PISF

Situaţia

Nr.

Acţiunea

Riscuri de mediu şi
sociale
(obligaţii / beneficii)

Cerinţa
(legislativă, a
BERD, a
bunelor
practici
internaţionale)

Resurse,
necesar de
investiţii,
responsabi
litate

Calendarul

Criteriile ţintă şi de
evaluare a succesului
implementării

Transgaz
1.3

Transgaz va realiza un studiu de evaluare de
impact cumulativ (EIC) pentru a consemna
eventualele impacturi cumulative asupra
ariei proiectului generate de implementarea
proiectului BRUA.

Conformitate
cu PMS BERD

CP1 BERD
Bună practică
internaţională

Resurse
proprii
Transgaz

Înainte de
construcţie, 2017

Se vor publica pe pagina
de Internet a Transgaz, la
fel ca şi celelalte
documente PISF

Dacă este cazul, rezultatele evaluării vor fi
înglobate în registrul de angajamente al
proiectului, PMMSC/PPMMS.
1.4

Transgaz va desemna şi instrui un Manager
de Relaţii cu Comunitatea (MRC) la nivelul
unităţii sale de implementare a proiectului
BRUA, care va conduce o echipă de ofiţeri
de legătură cu comunitatea (OLC) dedicaţi.

Transmiterea evaluării de
impact cumulativ către
BERD spre analiză şi
aprobare

Furnizarea
resurselor şi
clarificarea
responsabilită
ţilor în
vederea
asigurării
consecvenţei
şi gestionării
corespunzăto
are a
aspectelor
sociale /
comunitare
aferente
proiectului.

CP1 BERD

Resurse
proprii
Transgaz

CP 10 BERD
Bună practică
internaţională
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Înainte de
construcţie, 2017

Poziţia există înainte de
începerea lucrărilor de
construcţii

Situaţia

Nr.

1.5

1.6

Acţiunea

Riscuri de mediu şi
sociale
(obligaţii / beneficii)

Cerinţa
(legislativă, a
BERD, a
bunelor
practici
internaţionale)

Transgaz le va solicita antreprenorilor săi să
îşi angajeze specialişti în biodiversitate care
să asigure îndeplinirea angajamentelor
cuprinse în planul de management al
biodiversităţii, conform prevederilor
proiectului, inclusiv prin studiile efectuate
înainte de începerea construcţiei/înainte de
aprobare.

Condiţiile
necesare
pentru un
management
eficient şi
reducerea
impactului
potenţial al
lucrărilor de
construcţie
asupra
biodiversităţii

CP1 BERD

Transgaz trebuie să clarifice cu autorităţile
de mediu relevante din România dacă
realizarea procedurii de evaluare strategică
de mediu (SEA) pentru BRUA (individual sau
în cadrul "Planul de dezvoltare pe zece ani a
sistemului naţional de transport al gazelor")
este necesară conform cerinţelor naţionale
de autorizare.

respectarea
cerinţelor
naţionale şi
europene

CP1 BERD

Resurse,
necesar de
investiţii,
responsabi
litate

Antreprenori
proiectare,
achiziţii,
construcţie

CP 6 BERD
Bună practică
internaţională

Calendarul

Înainte de
construcţie, 2017

Transgaz

Criteriile ţintă şi de
evaluare a succesului
implementării

Transgaz şi specialiştii săi
în biodiversitate trebuie
să monitorizeze
permanent capacitatea
antreprenorului.

Includerea cerinţei ca
antreprenorii să angajeze
specialişti în
biodiversitate în situaţia
de lucrări / fişa postului

Directiva SEA şi HG
1076/2004
Bună practică
internaţională

Dacă este necesar, Transgaz va efectua un
proces SEA (fie direct, fie prin intermediul
Ministerului Energiei, conform recomandării
autorităţilor de mediu) şi va publica
rezultatul pe pagina sa de Internet.
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Resurse
proprii
Transgaz

Se va urmări
clarificarea înainte
de începerea
construcţiei, în
2017

Scrisoarea de confirmare
a autorităţii de mediu din
România către Transgaz
va fi transmisă către
BERD.
Dacă este necesar, SEA va
fi întocmită şi publicată
pe pagina de Internet a
Transgaz împreună cu
PISF

Situaţia

Acţiunea

Nr.

Crearea unui registru atotcuprinzător al
angajamentelor proiectului, în cadrul
sistemelor de management de mediu şi
social (SMMS) ale BRUA care să surprindă
toate cerinţele de MSSS din EIM naţională şi
cerinţele de avizare aferente, precum şi PISF

1.7

CP2

Forţa de muncă şi condiţiile de muncă

2.1

Transgaz va realiza instructaje / iniţieri în
constituirea capacităţilor pentru
antreprenorii săi, pentru a se asigura că:




antreprenorii îşi cunosc şi înţeleg
obligaţiile care decurg din legislaţia
naţională în domeniul muncii, CP2,
contractele existente şi Planul de
management al forţei de muncă şi
condiţiilor de lucru; şi

Riscuri de mediu şi
sociale
(obligaţii / beneficii)

Cerinţa
(legislativă, a
BERD, a
bunelor
practici
internaţionale)

Asigurarea
conformităţii
cu cerinţele
naţionale,
precum şi cu
cele ale UE şi
BERD

CP1 BERD

Asigurarea
conformităţii
cu cerinţele
naţionale,
precum şi cu
cele ale UE şi
BERD în
domeniul
muncii

CP2 BERD

Bună practică
internaţională

Directiva
2014/24/UE privind
achiziţiile publice
Bună practică
internaţională

antreprenorii au capacitatea materială
de a asigura conformitatea (inclusiv
capacitatea de management,
mecanismele de raportare / colectare
de date, de instruire şi iniţiere a

Resurse,
necesar de
investiţii,
responsabi
litate

Calendarul

Resurse
proprii
Transgaz

Înainte de
construcţie, 2017

Resurse
proprii
Transgaz

Înainte de
începerea
construcţiei şi ori
de câte ori încep
lucrul la proiect
contractanţi noi.

Actualizare în
funcţie de
necesităţi

Criteriile ţintă şi de
evaluare a succesului
implementării

Un registru / o bază de
date a angajamentelor,
care să acopere fazele de
preconstrucţie,
construcţie şi exploatare
a proiectului, ţinut de
unitatea de
implementare a
proiectului BRUA

Evidenţa Transgaz a
atelierelor şi dovada
faptului că antreprenorii
au personalul calificat şi
capacitatea materială
necesare asigurării
conformităţii cu
standardele în vigoare în
domeniul muncii.
Antreprenorii principali
raportează către
Transgaz cu privire la
conformitatea cu
cerinţele din domeniul
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Situaţia

Nr.

Acţiunea

Riscuri de mediu şi
sociale
(obligaţii / beneficii)

Cerinţa
(legislativă, a
BERD, a
bunelor
practici
internaţionale)

Resurse,
necesar de
investiţii,
responsabi
litate

Calendarul

muncitorilor şi de monitorizare a
performanţei).

Transgaz trebuie să se asigure că
antreprenorii principali au un mecanism de
înregistrare şi soluţionare a reclamaţiilor
accesibil tuturor muncitorilor lor şi ai
subcontractanţilor şi că antreprenorii
principali au o politică de asigurare a
responsabilităţii pentru diseminarea,
implementarea, monitorizarea şi
supravegherea acestor mecanisme.

2.2

muncii şi aspectele de
management.

Oferă un
cadru clar şi
transparent
pentru
soluţionarea
plângerilor
muncitorilor
în timp util şi
în mod
eficient.

CP3

Eficienţa resurselor, prevenirea şi controlul poluării

3.1

Transgaz va realiza studii de referinţă pentru
determinarea condiţiilor de zgomot din
vecinătatea viitoarelor SCG.
Dacă valorile de referinţă obţinute indică un
risc de depăşire a limitelor legale de zgomot
la limita împrejmuirii, se vor implementa
măsuri suplimentare de atenuare, care vor fi
înglobate în PMMSC/PPMMS.

Criteriile ţintă şi de
evaluare a succesului
implementării

Evitarea /
reducerea la
minimum a
perturbărilor
/ nivelului de
zgomot la
care sunt
expuse
comunităţile

CP2 BERD
Bună practică
internaţională

CP3 BERD
Bună practică
internaţională

Resurse
proprii
Transgaz

Transgaz, printrun laborator
autorizat
Transgaz şi
antreprenorul de
proiectare,
achiziţii,
construcţie, dacă
sunt necesare
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Înainte de
începerea
lucrărilor de
construcţie şi pe
toată durata
desfăşurării
acestora

Antreprenorii principali
raportează regulat către
Transgaz cu privire la
plângerile primite şi la
modul în care acestea au
fost gestionate şi
rezolvate.

Înainte de
construcţie,
2017

Dacă este cazul,
rezultatele privind
condiţiile de zgomot
înconjurător se includ în
PMMSC/PPMMS
relevante

Situaţia

Nr.

Acţiunea

Riscuri de mediu şi
sociale
(obligaţii / beneficii)

Cerinţa
(legislativă, a
BERD, a
bunelor
practici
internaţionale)

locale

3.2

3.3

Resurse,
necesar de
investiţii,
responsabi
litate

Calendarul

Criteriile ţintă şi de
evaluare a succesului
implementării

măsuri de
atenuare

Vibraţiile şi zgomotul vor fi monitorizate la
receptorii sensibili / locuinţele din zona de
siguranţă (de ex. casele / construcţiile aflate
în interiorul culoarului de siguranţă de 20
m), pe baza declaraţiilor de metode
întocmite de antreprenorul de proiectare,
achiziţii, construcţie şi/sau direct de
Transgaz.

Monitorizare
a / evitarea /
reducerea la
minimum a
perturbărilor
/ nivelului de
zgomot la
care sunt
expuse
comunităţile
locale

CP3 BERD

Elaborarea de declaraţii de metodă / planuri
de execuţie pentru traversările de cursuri de
apă (de ex. FOD, batardou, excavaţie fără
sprijiniri) în scopul evitării / reducerii la
minimum a impactului asupra mediului
înconjurător în timpul executării lucrărilor
de construcţie.

Evitarea /
reducerea la
minimum a
riscurilor
privind
sănătatea şi
securitatea
comunităţii

CP3 BERD

Transgaz

Bună practică
internaţională

CP6 BERD
Bună practică
internaţională

Antreprenorii de
proiectare,
achiziţii,
construcţie

Antreprenorii de
proiectare,
achiziţii,
construcţie, cu
aprobarea
Transgaz

Înainte de
construcţie,
2017
Cu cel puţin 30
de zile înainte
de începerea
lucrărilor de
construcţie în
interiorul
culoarului de
siguranţă
Înainte de
construcţie,
2017

Rezultatele de laborator
privind monitorizarea
zgomotului şi vibraţiilor
se includ în
PMMSC/PPMMS
relevante

Declaraţiile de metodă
pentru traversarea
cursurilor de apă sunt
elaborate şi transmise
către BERD spre analiză
Se vor publica pe pagina
de Internet a Transgaz, la
fel ca şi celelalte
documente PISF
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Situaţia

Nr.

Acţiunea

CP4

Sănătate şi siguranţă

4.1

Trebuie să se efectueze un studiu de
referinţă privind traficul, pentru a se
înţelege mai bine condiţiile de trafic
existente în zona de implementare a
proiectului. Acest lucru permite o evaluare
detaliată a traficului şi transportului în
regiunile situate de-a lungul traseului
conductei.
Rezultatele studiului de referinţă asupra
traficului trebuie incluse în raportul logistic
al antreprenorului de proiectare, achiziţii,
construcţie

4.2

Cerinţele privind traficul şi transportul pe
durata lucrărilor de construcţie trebuie să
aibă la bază un raport logistic propus, care
să detalieze metodele de lucru, programul
de lucru etc.

Riscuri de mediu şi
sociale
(obligaţii / beneficii)

Cerinţa
(legislativă, a
BERD, a
bunelor
practici
internaţionale)

Evitarea /
reducerea la
minimum a
riscurilor
privind
sănătatea şi
securitatea şi
siguranţa
circulaţiei la
nivelul
comunităţii

CP4 BERD

Evitarea /
reducerea la
minimum a
riscurilor
privind
sănătatea şi
securitatea şi
siguranţa
circulaţiei şi
îmbolnăvirile
la nivelul
comunităţii.

CP4 BERD

Bună practică
internaţională

Resurse,
necesar de
investiţii,
responsabi
litate

Consultant
extern angajat
de Transgaz

Calendarul

T1 2018

Criteriile ţintă şi de
evaluare a succesului
implementării

Studiul de referinţă
privind traficul în zona de
implementare a
proiectului este transmis
către BERD
Se vor publica pe pagina
de Internet a Transgaz, la
fel ca şi celelalte
documente PISF

Transgaz

Bună practică
internaţională
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Antreprenorii
de proiectare,
achiziţii,
construcţie

T1 2018

Raportul logistic transmis
către BERD

Situaţia

Nr.

4.3

4.4

Acţiunea

Riscuri de mediu şi
sociale
(obligaţii / beneficii)

Cerinţa
(legislativă, a
BERD, a
bunelor
practici
internaţionale)

Elaborarea de declaraţii de metodă / planuri
de execuţie specifice pentru abordarea
riscurilor asociate construcţiei conductei în
interiorul culoarului de siguranţă de 20 m
(inclusiv pentru locuinţele existente în
interiorul culoarului de siguranţă)

Evitarea /
reducerea la
minimum a
riscurilor
privind
sănătatea şi
securitatea
comunităţii

CP4 BERD

Înainte de începerea lucrărilor de
construcţie, Transgaz va revizui Planul-cadru
de intervenţie în situaţii de urgenţă (PISU)
pentru a identifica şi consemna în mod clar
procedura de notificare a intervenţiilor în
situaţii de urgenţă aferentă proiectului,
incluzând autorităţile relevante, datele de
contact etc.

Evitarea /
reducerea la
minimum a
riscurilor
privind
sănătatea şi
securitatea
comunităţii

CP4 BERD

Bună practică
internaţională

Resurse
proprii
Transgaz

Calendarul

Înainte de
construcţie, 2017

Antreprenorii
de proiectare,
achiziţii,
construcţie

Bună practică
internaţională

CP5

Achiziţionarea de terenuri, relocarea involuntară şi dislocarea economică

5.1

Transgaz va finaliza şi aproba Procedurile
interne de achiziţionare a terenurilor şi plată
a despăgubirilor (PIATPD) şi va implementa
prevederile şi angajamentele în Cadrul şi
planul de acţiune pentru achiziţiile de
terenuri (CPAAT) în vederea elaborării
planului final de achiziţii de terenuri (PAT) şi

Asigurarea
îndeplinirii
cerinţelor
CR5 BERD în
timpul
procesului de
achiziţionare
de terenuri

Resurse,
necesar de
investiţii,
responsabi
litate

CP5 BERD
Bună practică
internaţională

8

Declaraţiile de metodă
privind sănătatea şi
securitatea sunt
transmise către BERD
Se vor publica pe pagina
de Internet a Transgaz, la
fel ca şi celelalte
documente PISF

Resurse
proprii
Transgaz

Înainte de
construcţie, 2017

PISU revizuit este
transmis către BERD şi
publicat pe pagina de
Internet a Transgaz, la fel
ca şi celelalte documente
PISF

Transgaz cu
sprijinul unui
consultant
extern

PIATPD şi CPAAT
urmează a fi
finalizate înainte
de publicare.

PIATPD şi CPAAT
aprobate de BERD şi
publicate

PAT va fi finalizat şi
publicat înainte de
aprobarea de către
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Criteriile ţintă şi de
evaluare a succesului
implementării

PAT aprobat de BERD şi
publicat înaintea şedinţei
consiliului de

Situaţia

Nr.

Acţiunea

a Ghidului de achiziţionare a terenurilor şi
plată a despăgubirilor (GATPD).

5.2

Transgaz va semna un nou protocol sau un
act adiţional la acordul existent cu ANCPI
(Agenţia Naţională de Cadastru) pentru a
asigura înregistrarea cadastrală accelerată a
tuturor loturilor de teren afectate şi va
stabili măsuri comune de susţinere a acestei
activităţi.

Riscuri de mediu şi
sociale
(obligaţii / beneficii)

Cerinţa
(legislativă, a
BERD, a
bunelor
practici
internaţionale)

Resurse,
necesar de
investiţii,
responsabi
litate

Calendarul

pentru
proiect.

consiliul de
administraţie.

Reducerea la
minimum a
impactului
asupra
mijloacelor
de trai
asociate cu
proiectul
BRUA.

GATPD va fi
finalizat şi publicat
cu cel puţin 45 de
zile înainte de
începerea
lucrărilor de
construcţie

Asigurarea
îndeplinirii
cerinţelor
CR5 BERD în
timpul
procesului de
achiziţionare
de terenuri
pentru
proiect.

CP5 BERD
Bună practică
internaţională

Transgaz în
cooperare cu
ANCPI

Înainte de
aprobarea în
consiliul de
administraţie

Criteriile ţintă şi de
evaluare a succesului
implementării

administraţie
GATPD aprobat de BERD
şi publicat cu cel puţin 45
de zile înainte de
începerea lucrărilor de
construcţie.

Transgaz va iniţia discuţii
cu reprezentanţii fiecărei
AU pentru a se asigura că
acestea iniţiază procesul
de înregistrare
cadastrală.
Protocol nou sau act
adiţional semnat cu
ANCPI şi implementat.

Lărgirea la
maximum a
accesului
proprietarilor
de terenuri la
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Situaţia

Nr.

Acţiunea

Riscuri de mediu şi
sociale
(obligaţii / beneficii)

Cerinţa
(legislativă, a
BERD, a
bunelor
practici
internaţionale)

Resurse,
necesar de
investiţii,
responsabi
litate

Calendarul

Criteriile ţintă şi de
evaluare a succesului
implementării

plata de
despăgubiri
pentru
ocuparea
temporară a
terenurilor.
Transgaz se va asigura că în PAT şi GATPD
finale sunt incluse măsuri de asistenţă
adecvate şi concrete pentru persoanele
vulnerabile pentru a se asigura în cea mai
mare măsură posibilă accesul în timp util la
informaţii, despăgubiri şi/sau compensaţii
pentru recolte, precum şi la mijloacele de
depunere a reclamaţiilor.

5.3

CP6

Biodiversitate şi resurse naturale vii

6.1

Transgaz şi specialiştii săi în biodiversitate
vor elabora un plan de instruire pentru
iniţierea tuturor antreprenorilor în scopul
asigurării implementării pe teren a tuturor
angajamentelor esenţiale cuprinse în Planul

Asigurarea de
sprijin şi
protecţie
pentru
persoanele
vulnerabile
pe parcursul
procesului de
achiziţionare
a terenurilor
şi acordare a
despăgubirilo
r.

CP5 BERD

Condiţiile
necesare
pentru un
management
eficient şi

CP 6 BERD

Bună practică
internaţională

Transgaz cu
sprijinul unui
consultant
extern

Măsurile sunt
definite în PAT
înainte de
aprobarea în
consiliul de
administraţie.

Măsurile de asistenţă
pentru persoanele
vulnerabile sunt incluse
în PAT final.

Măsurile sunt
implementate în
timpul procesului
de achiziţionare a
terenurilor.

Transgaz

Directiva UE
"Habitate"

Experţi externi
biodiversitate
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Înainte de
construcţie, 2017

Programul de instruire
oficială este elaborat

Situaţia

Nr.

6.2

Acţiunea

Resurse,
necesar de
investiţii,
responsabi
litate

de management al biodiversităţii (PMB),
Planul de acţiune pentru biodiversitate
(PAB) EIM naţională şi EIM suplimentară.

reducerea
impactului
potenţial al
lucrărilor de
construcţie
asupra
biodiversităţii

Bună practică
internaţională

Transgaz se va asigura că toţi specialiştii săi
în biodiversitate efectuează studii în faza de
preconstrucţie, înainte de degajarea
amprizei, pentru a confirma adecvarea
măsurilor de atenuare cuprinse în Raportul
de EIM suplimentară, PMB şi Planul de
acţiune pentru biodiversitate.

Condiţiile
necesare
pentru un
management
eficient şi
reducerea
impactului
potenţial al
lucrărilor de
construcţie
asupra
biodiversităţii

CP 6 BERD

Atenuarea şi
gestionarea
impactului

CP 6 BERD

Transgaz

Bună practică

Antreprenori
proiectare,

Dacă este cazul, măsurile de atenuare
propuse vor fi actualizate, incluse în
declaraţiile de metodă specifice fiecărui
şantier / registrul angajamentelor din
proiect şi implementate de către
antreprenori.
6.3

Riscuri de mediu şi
sociale
(obligaţii / beneficii)

Cerinţa
(legislativă, a
BERD, a
bunelor
practici
internaţionale)

Transgaz şi specialiştii săi în biodiversitate
vor elabora şi actualiza, în funcţie de
necesităţi, un Plan de acţiune pentru

Transgaz

Directiva UE
"Habitate"
Bună practică
internaţională

Experţi externi
biodiversitate

Calendarul

Cu minimum 2
săptămâni înainte
de îndepărtarea
vegetaţiei din
ampriză / zona de
implementare a
proiectului

Rezultatele studiilor vor fi
consemnate în rapoarte
de studiu în faza de
preconstrucţie şi, acolo
unde este cazul, vor fi
incluse în registrul
angajamentelor
proiectului

Înainte de
construcţie, 2017

PAB este transmis către
BERD şi publicat pe
pagina de Internet a

Antreprenori
proiectare,
achiziţii,
construcţie
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Criteriile ţintă şi de
evaluare a succesului
implementării

Situaţia

Nr.

6.4

Acţiunea

Riscuri de mediu şi
sociale
(obligaţii / beneficii)

Cerinţa
(legislativă, a
BERD, a
bunelor
practici
internaţionale)

Resurse,
necesar de
investiţii,
responsabi
litate

biodiversitate pornind de la PAB-cadru
cuprins în raportul de evaluare suplimentară
a impactului asupra mediului (capitolul 13)
pentru evitarea, reducerea la minimum
şi/sau atenuarea impactului asupra speciilor
şi habitatelor protejate.

potenţial al
construcţiei /
exploatării
asupra
biodiversităţii

internaţională

Transgaz va elabora un Plan de compensare
pentru managementul biodiversităţii
(PCMB) pornind de la strategiile prezentate
în raportul de evaluare suplimentară a
impactului asupra mediului (capitolul 12) în
vederea atingerii obiectivului de pierdere
netă zero de obiective prioritare de
biodiversitate şi câştig net de habitate
critice, conform cerinţelor româneşti şi ale
BERD

Atenuarea şi
gestionarea
impactului
potenţial al
construcţiei /
exploatării
asupra
biodiversităţii

CP 6 BERD

Transgaz;

Bună practică
internaţională

Consultanţi
externi
biodiversitate

CP8

Patrimoniul cultural

8.1

Elaborarea de declaraţii de metodă specifice
şantierului / planuri de execuţie de către
Transgaz şi antreprenorii săi pentru lucrările
de construcţie din apropierea siturilor de
patrimoniu Tibiscum şi Ulpia Traiana
Sarmizegetusa.

Calendarul

achiziţii,
construcţie

Criteriile ţintă şi de
evaluare a succesului
implementării

Transgaz, împreună cu
celelalte documente PISF

Consultanţi
externi
biodiversitate

Asigurarea
CP8 BERD
conformităţii
Bună practică
cu cerinţele
internaţională
standardele
naţionale şi
internaţionale
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Resurse
proprii
Transgaz
Antreprenori
proiectare,
achiziţii,
construcţie

2020

PCMB este transmis către
BERD spre analiză şi
aprobare şi publicat pe
pagina de Internet a
Transgaz, împreună cu
celelalte documente PISF

Înainte de
construcţie, 2017

Existenţa planului de
execuţie / declaraţiilor de
metodă specifice
şantierului pentru
Tibiscum şi Ulpia Traiana
Sarmizegetusa, transmise
către BERD spre analiză

Situaţia

Nr.

Acţiunea

Riscuri de mediu şi
sociale
(obligaţii / beneficii)

Cerinţa
(legislativă, a
BERD, a
bunelor
practici
internaţionale)

Resurse,
necesar de
investiţii,
responsabi
litate

Calendarul

Criteriile ţintă şi de
evaluare a succesului
implementării

Se vor publica pe pagina
de Internet a Transgaz, la
fel ca şi celelalte
documente PISF

CP
10

Furnizarea de informaţii şi implicarea părţilor interesate

10.1

10.2

Implementarea şi actualizarea anuală a
Planului de implicare a factorilor interesaţi şi
a Mecanismului de reclamaţii şi crearea unui
jurnal / unei baze de date de evidenţă a
implicării factorilor interesaţi şi a
reclamaţiilor primite în legătură cu proiectul
BRUA.

Asigurarea
urmăririi
corespunzăto
are a
activităţilor
de implicare a
factorilor
interesaţi

CP10 BERD

Transgaz va crea pe pagina sa de Internet o
secţiune dedicată publicării rapoartelor
relevante de evaluare a impactului social şi
asupra mediului şi a planurilor de
management, inclusiv a PISF pentru public

Asigurarea
accesului
persoanelor
interesate la
informaţiile

CP10 BERD

Bună practică
internaţională

Bună practică
internaţională
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Resurse
proprii
Transgaz

Resurse
proprii
Transgaz

Înainte de
publicarea PISF

Existenţa jurnalului de
evidenţă a implicării
factorilor interesaţi

Conform
necesităţilor de
continuare

Procesul de consultare şi
soluţionare a
reclamaţiilor este
abordat de Transgaz şi
antreprenorii săi, aşa
cum reiese din raportul
trimestrial privind
implicarea factorilor
interesaţi, transmis către
BERD
Secţiune dedicată pentru
BRUA pe pagina de
Internet a Companiei, cu
toate informaţiile şi
studiile de mediu şi

Cu 120 de zile
înainte de
aprobarea în
Consiliul de
Administraţie al
BERD

Situaţia

Nr.

Acţiunea

şi persoanele afectate de proiect (PAP).

Riscuri de mediu şi
sociale
(obligaţii / beneficii)

Cerinţa
(legislativă, a
BERD, a
bunelor
practici
internaţionale)

sociale şi de
mediu
relevante
legate de
proiectul
BRUA

Resurse,
necesar de
investiţii,
responsabi
litate

Calendarul

Criteriile ţintă şi de
evaluare a succesului
implementării

sociale relevante
publicate
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Situaţia

