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INTRODUCEREA ȘI PREZENTAREA PROIECTULUI  

 
1.1. Contextul proiectului 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia („ADR SM” sau „Clientul”) și-a exprimat 

interesul de a elabora o metodă sistematică pentru abordarea provocărilor de mediu, sub forma 

unei analize regionale, cu accent pe zonele urbane funcționale. Având în vedere că regiunea este 

mărginită de Dunăre, analiza va integra atât infrastructura verde, cât și cea albastră, așa cum este 

definită în „Ghidul privind cadrul strategic pentru susținerea în continuare a implementării 

infrastructurii verzi și albastre la nivelul UE” publicat pe: 

https://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/pdf/SWD_2019_193_F1_STAFF_WORKING

_PAPER_EN_V4_P1_1024680.PDF 

 

ADR SM intenționează să abordeze provocările regionale de mediu prin elaborarea și implementarea 

unei Analize regionale axată pe infrastructura verde și albastră, care ar include provocări de 

mediu urban. Acesta va ghida ADR SM și orașele / județele din regiunea SM prin doi pași principali: 

 

• Identificarea provocărilor de mediu la nivel înalt - cu accent pe situația generală actuală și 

nevoi; 

• Elaborarea analizei regionale privind infrastructura verde și albastră - cu accent pe 

principalele investiții verzi și albastre, mai degrabă decât pe detaliile fiecărui oraș și proiect.  

 

ADR SM cunoaște programul BERD pentru orașele verzi1. Implicarea potențială în programul BERD 

(Green Cities) poate conduce la susținerea unor proiecte identificate în acest proiect. Mai mult, 

implicarea în programul BERD presupune o analiză mai cuprinzătoare și un Plan de Acțiune pentru 

Orașe Verzi, care poate fi dezvoltat pentru orașele sau regiunea interesată. 

 

1.2. Detaliile proiectului 

BERD a angajat Ramboll ca și echipă de consultanță („Consultantul”) pentru a sprijini dezvoltarea 

unei analize regionale privind infrastructura albastră și verde în regiunea SM, constând în 

următoarele sarcini: 

 

• Activitățile 1 și 2: Inițierea analizei și Identificarea provocărilor de mediu  

• Activitățile 3: Elaborarea analizei regionale 

 

Strategia regională va lua în considerare „Ghidul CE privind cadrul strategic pentru susținerea în 

continuare a implementării infrastructurii verzi și albastre la nivelul UE”, precum şi alte documente 

și ghiduri relevante ale CE. 

 

Analiza va identifica principalele proiecte de infrastructură verde și albastră, care ar putea fi 

cofinanțate din fonduri UE, în special în cadrul Programului Operațional Regional SM 2021-2027, 

obiectivul specific b(vii) Intensificarea acțiunilor de protecție și conservare a naturii, a biodiversității 

și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, precum și reducerea tuturor formelor de poluare. 

 

 
1Programul BERD pentru orașele verzi a sprijinit aproape 50 de orașe din peste 20 de țări pentru a-și dezvolta propriul plan de acțiune pentru 

orașele verzi (GCAP). Metodologia pentru GCAP a fost dezvoltată de BERD împreună cu Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică 

(„OECD”) și Consiliul internațional pentru inițiative locale de mediu („ICLEI”). Cea mai recentă versiune este disponibilă 

pewww.EBRDGreenCities.com. 

https://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/pdf/SWD_2019_193_F1_STAFF_WORKING_PAPER_EN_V4_P1_1024680.PDF
https://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/pdf/SWD_2019_193_F1_STAFF_WORKING_PAPER_EN_V4_P1_1024680.PDF
http://www.ebrdgreencities.com/
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1.3. Locația proiectului 

Proiectul va acoperi regiunea Sud-Muntenia, care este formată din șapte județe: Argeș, Călărași, 

Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman, cu o populație de peste 3 milioane de oameni. 

Județele Teleorman, Giurgiu, Ialomița și Călărași sunt mărginite de Dunăre la sud. 

 

 

Figura 1. Localizare geografică a regiunii Sud-Muntenia. 

O descriere detaliată a locației proiectului și caracteristicilor regiunii de dezvoltare Sud-Muntenia 

este, de asemenea, disponibilă în Planul de dezvoltare 2021-2027 al regiunii Sud-Muntenia.2. 

 

1.4. Raționamentul proiectului și viziunea strategică a regiunii de 

dezvoltare Sud-Muntenia   

Programul Operațional Regional Sud-Muntenia este în prezent în proces de negociere, în sensul că 

ADR SM a trimis un al doilea proiect către CE, un proiect pe baza căruia au fost convenite mai multe 

tipuri de activități indicative. Unul dintre punctele acestei negocieri este tocmai problemele legate 

de infrastructura verde, deoarece scopul său este de a utiliza fondurile pentru proiecte, care ar 

aborda provocările actuale și obiectivele de dezvoltare verde-albastru ale regiunii. 

 

Proiectul este, de asemenea, în conformitate cu nevoile de dezvoltare prezentate în Planul de 

dezvoltare 2021-2027 al regiunii Sud-Muntenia. Principalele concluzii și raționamente cheie se 

bazează pe următoarele: 

 

• Din punct de vedere teritorial, regiunea Sud-Muntenia ocupă locul 3 la nivel național 

 
2 https://www.adrmuntenia.ro/planul-de-dezvoltare-al-regiunii-sud--muntenia-20212027/static/1315 



 

6 / 16 

 

• Din punct de vedere geografic, regiunea Sud-Muntenia are o poziție strategică, sporită de 

prezența celei mai importante căi navigabile din Europa (fluviul Dunărea), care asigură 

legătura cu Marea Neagră prin portul Constanța și de aici cu canalul Suez 

• Deși fluviul Dunărea reprezintă un stimulent de dezvoltare uriaș pentru economia județelor 

riverane din regiune (Teleorman, Giurgiu, Călărași), potențialul de transport pe apă oferit 

de Dunăre este insuficient exploatat în prezent. Oportunitățile de soluționare a acestei 

probleme sunt date de adoptarea Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării și 

stimularea cooperării cu Bulgaria prin programe de cooperare transnaționale și 

transfrontaliere, în care regiunea are experiență 

• Poziția geografică a regiunii Sud Muntenia a determinat anumite particularități ale 

dimensiunii sale urbane: dezvoltarea urbană inhibată datorită plasării Bucureștiului în 

centrul regiunii, prezenței unei axe importante de dezvoltare (Brașov - Ploiești - București 

- Giurgiu), prezența aglomerației din Valea Prahovei cu specializare turistică, posibilitatea 

formării aglomerației București - Ploiești - Târgoviște - Pitești și existența celor 5 orașe 

împerecheate de pe Dunăre. 

 

1.5. Abordarea centrată pe om și impactul social al infrastructurii verzi- 

albastre  

Unul dintre principalii factori care determină creșterea urbană este că orașele s-au dovedit a oferi 

oportunități socioeconomice deosebite. Totuși există, de asemenea, efecte secundare și provocări 

pentru o viață sănătoasă în oraș. Pe lângă dezvoltarea economică și a unui nivel de bunăstare în 

creștere, urbanizarea pare să fie însoțită de o creștere pe scară largă a tulburărilor mentale și 

comportamentale, izolarea socială crescândă, perturbarea stării de unitate familială, fragmentarea 

și excluderea socială și încrederea socială diminuată. Integrarea socială scăzută este o problemă 

deosebit de importantă în zonele urbane. Persoanele care locuiesc în cartiere cu un nivel scăzut de 

încredere și cărora le lipsesc  legăturile sociale puternice, sunt din ce în ce mai susceptibile de a 

suferi din motive ale sănătății mintale care devine tot mai problematică. 

 

Cercetările anterioare realizate de Ramboll￼ au demonstrat că infrastructura verde-albastră (IVA) 

are efect benefic asupra vieții sociale cu un impact deosebit asupra: (1) interacțiunii și integrării 

sociale și (2) identității și relaționării între oameni. 

 

Prin urmare, se așteaptă că proiectul actual și investițiile viitoare în infrastructura verde-albastră 

vor avea un efect pozitiv important în zonă și vor genera astfel un impact social pozitiv. Principalele 

beneficii sociale potențiale pe care infrastructura albastră și spațiul verde le pot oferi sunt legate de 

creșterea gradului de activitate fizică și sănătate, promovarea sănătății psihologice și a bunăstării 

mentale, facilitarea interacțiunii sociale, incluziunii și coeziunii comunității. S-a demonstrat că 

accesul la spații verzi sigure, la scară locală și de bună calitate este un factor care contribuie la 

creșterea  activității fizice, ceea ce este benefic pentru sănătatea populației din multe puncte de 

vedere. 

 

În cele din urmă, acestea vor aduce beneficii pentru diferite grupuri de cetățeni, inclusiv  tineri, 

vârstnici și familii cu copii sau persoane cu dizabilități.  
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SCOPUL ȘI PRINCIPIILE IMPLICĂRII PĂRȚILOR 

INTERESATE 
2.1. Scop și instrumente 

Scopul general al acestui plan de implicare a părților interesate este de a se asigura că există o 

abordare consecventă, cuprinzătoare, coordonată și adecvată din punct de vedere cultural pentru 

consultare și furnizarea informațiilor despre proiect. De asemenea, se urmărește prezentarea 

principiilor și metodelor utilizate pentru oferirea informațiilor și implicarea părților interesate în toate 

etapele dezvoltării și implementării proiectului. 

 

Pentru consultarea părților interesate, vor fi organizate întâlniri și ateliere folosind platforme virtuale 

și întâlniri în persoană, atunci când cerințele epidemiologice privind COVID-19 permit acest lucru. 

 

De asemenea, va fi realizat un sondaj prin intermediul platformelor virtuale, prin care părțile 

interesate vor contribui la identificarea problemelor de mediu cu care se confruntă. 

 

Trei întâlniri importante au avut loc deja în cadrul proiectului cu participarea reprezentanților ADR 

Sud-Muntenia (Clientul), BERD și Consultanții Ramboll. Acestea au avut ca scop identificarea viziunii 

strategice a Clientului și lansarea proiectului. 

 

O întâlnire a părților interesate a avut loc la 25 august 2021, cu participarea reprezentanților 

consiliilor județene, capitalelor județene, altor orașe și comune din regiunea Sud-Muntenia. Scopul 

acestui atelier a fost să prezinte proiectul și să colecteze opinii de la părțile interesate cu privire la 

situația actuală a calității mediului, a planificării urbane și a dezvoltării infrastructurii în regiune. 
 

La 9 septembrie 2021 a avut loc un atelier pentru părțile interesate. Atelierul a avut drept scop 

principal elaborarea unei abordări comune care definește conceptul de Infrastructură verde-albastră 

(adică ce este și ce nu este subînțeles prin conceptul de infrastructură verde albastră), precum și 

identificarea și discutarea provocărilor de mediu care afectează regiunea. 
 

O alta ședință și atelier de implicare a părților interesate va fi organizat pentru a confirma abordarea 

regională care urmează a fi implementată în cadrul proiectului și pentru a consulta părțile interesate 

cu privire la potențialele tipuri de proiecte care ar putea fi realizate pe baza analizei efectuate de 

Ramboll. Acest atelier va avea loc în octombrie 2021. 

 

2.2. Principiile furnizării informațiilor și implicării părților interesate 

Pe tot parcursul procesului de implementare a proiectului, următoarele principii vor fi respectate:  

 

• Comunicare deschisă și proactivă cu părțile interesate, angajarea într-un proces deschis și 

furnizarea de informații semnificative cu privire la aspectele relevante; 

• Deschiderea spre dialog și depunerea a toate eforturilor pentru a clarifica toate aspectele, 

incertitudinile, îngrijorările pe care părțile interesate le-ar putea avea în legătură cu 

implementarea proiectului;  

• Cooperarea deschisă și dialogul cu mediul academic, furnizorii de servicii, ONG-urile, 

organizațiile publice și autoritățile de reglementare în vederea facilitării relațiilor viitoare de 

succes și producerea de rezultate care reprezintă interesele și nevoile tuturor cetățenilor; 

• Interacționarea cu părțile interesate astfel încât să simtă că sunt tratați în mod echitabil, 

iar problemele și preocupările lor sunt luate în considerare corect; să asigure o abordare 

incluzivă pentru grupurile vulnerabile și minoritare, femei și tineri pentru a se simți capabili 

să participe și să ofere feedback; 
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• A se lua act de problemele, preocupările și comentariile părților interesate pentru a permite 

înțelegerea și justificarea deciziilor din proiect; 

• Managementul așteptărilor pe care le pot avea părțile interesate, asigurând astfel că 

așteptările sunt menținute la niveluri realiste pentru a evita dezamăgiri și frustrări; 

• Actualizarea SEP pentru a ține cont de anumite evenimente noi care au avut loc în cadrul 

proiectului și care trebuie comunicate părților interesate. 

 

În plus, următoarele cerințe BERD3 vor fi respectate pentru a se asigura că informațiile prezentate 

sunt: 

 

1. Accesibile: informațiile vor fi prezentate într-un format, limbaj ușor de înțeles, prin canale 

accesibile pentru părțile interesate identificate;  

2. Pentru fiecare dintre părțile interesate identificate: se va asigura că formatul informațiilor este 

lizibil, ușor de înțeles (de exemplu, într-un limbaj non-tehnic, în limba vorbită de locuitorii din 

zonă); conține detalii suficiente; informația poate fi obținută cu ușurință de către femei și 

bărbați, precum și de grupuri vulnerabile sau pentru care accesul la informație este o problemă  

(de exemplu, în unele orașe accesarea informațiilor pe site-urile web poate fi problematică, așa 

că ar putea fi necesar să se caute canale de informații alternative). 

3. Părțile interesate cu nevoi speciale sau din grupurile vulnerabile (comunități etnice din oraș, 

imigranții, persoanele intern strămutate etc.) pot avea nevoie de informații care să fie adaptate 

nevoilor lor pentru a se asigura că este accesibilă.  

4. Locația, locul de desfășurare și calendarul evenimentelor la care părțile interesate sunt invitate 

ar trebui să faciliteze participarea; de exemplu, organizarea întâlnirilor seara ar putea fi mai 

convenabile pentru persoanele care lucrează cu regim deplin de muncă, iar organizarea 

ședințelor ziua ar putea fi mai potrivit pentru părinții cu copii de vârstă școlară și pentru cei 

care lucrează ore non-standard.  

 

Aceste cerințe și principii ale BERD ne vor ghida activitatea în cadrul proiectului. 

 

 
3 Ghidul de implicare a părților interesate din BERD pentru GCAP disponibile 

https://ebrdgreencities.com/assets/Uploads/PDF/e6eca25e90/Stakeholder-Engagement-Guidance-for-GCAPs_Oct2020.pdf 
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CERINȚE LEGALE ȘI DE REGLEMENTARE 
3.1. Cerințe naționale 

Prevederile referitoare la consultarea și informarea publicului se referă la: informațiile și consultarea 

părților interesate în general și a comunităților din zona de implementare a proiectului în special, 

prin intermediul notificărilor, anunțurilor și publicării informațiilor relevante. 

Constituția României4 stipulează în mod expres dreptul persoanelor de a avea acces la orice 

informație de interes public și obligația autorităților publice de a asigura informarea corectă a 

cetățenilor cu privire la problemele publice și la problemele de interes personal. 

Legea 544/2001 privind accesul liber la informațiile de interes public5 definește și detaliază etapele 

accesului liber și neîngrădit al persoanelor la orice informație de interes public, în conformitate cu 

prevederile legii.  

 

Un alt instrument național privind accesul la informații și implicarea părților interesate este Legea 

nr. 86/20006, privind ratificarea Convenției cu privire la accesul la informații, participarea publicului 

la procesul decizional și accesul la justiție în aspecte legate de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 

1998 (Convenția de la Aarhus). 

 

Hotărârea Guvernului nr. 445/20097 privind evaluarea impactului asupra mediului al proiectelor 

publice și private stabilește cadrul general și cerințele de informare și consultare publică în 

procedurile de evaluare a impactului asupra mediului și obținerea aprobării pentru dezvoltarea 

acestor proiecte. Este în conformitate cu prevederile Directivei EIA pe care o transpune. 

 

Ordinul ministrului 135/2010 privind aprobarea metodologiei utilizate pentru evaluarea impactului 

asupra mediului al unor proiecte publice și private stabilește prevederile procedurale, inclusiv 

termenele alocate privind informarea și consultarea publică în timpul evaluării impactului de mediu. 

Acest lucru este în conformitate cu cadrul general stabilit în HG 445/2009 privind evaluarea 

impactului asupra mediului al unor proiecte publice și private. 

 

3.2. Cerințe BERD 

Toate proiectele finanțate de BERD trebuie să fie în conformitate cu cele mai bune practici 

internaționale și în special cerințele privind implicarea părților interesate și organizarea consultărilor 

publice. Aceste cerințe sunt descrise în versiunea din 2019, Standardul de performanță 10: 

divulgarea informațiilor și implicarea părților interesate, care prevede: 

1. prezentarea publică de către client a informațiilor adecvate pentru a permite o consultare 

adecvată a părților interesate  

2. o consultare adecvată cu părțile potențial afectate și  

3. o procedură prin care oamenii pot formula comentarii sau reclamații.  

 

De asemenea, Ghidul BERD cu privire la implicarea părților interesate  în elaborarea GCAP este 

relevant și pentru prezentul proiect, iar principiile necesare pentru furnizarea informațiilor și 

implicarea părților interesate au fost prezentate în secțiunea 2.2 de mai sus.  

 

3.3. Cerințe UE 

După cum se specifică în Ghidul UE pentru consultarea părților interesate8, relațiile cu părțile 

interesate la nivelul Comisiei Europene sunt guvernate de patru principii generale: 

 
4 http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?id=339 

5 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31413 

6 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/22438 

7 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/109452 

8 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/better-regulation-guidelines-stakeholder-consultation.pdf 
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1. Participare: se va utiliza o abordare incluzivă, și va fi asigurat un proces de consultări  cât 

mai larg posibil; 

 

2. Deschidere și responsabilitate: Procesul de consultare va fi transparent pentru cei 

implicați și pentru publicul larg; 

 

3. Eficacitate: Consultările vor fi organizate într-un moment în care opiniile părților interesate 

pot face diferența, se va respecta proporționalitatea și se va ține cont de aspectele sensibile; 

 

4. Coerență: Va fi asigurată coerența proceselor de consultare în toate serviciile, precum și 

evaluarea, revizuirea și controlul calității. 

 

Uniunea Europeană a recunoscut de multă vreme importanța consultării cu părțile interesate. 

Implicarea părților interesate ajută guvernele și agențiile să colecteze mai multe și mai bune 

informații, să asigure respectarea condițiilor și să reducă opoziția neinformată. 
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PLANUL DE IMPLICARE A PĂRȚILOR INTERESATE 
4.1. Practici de implicare existente ale ADR Sud Muntenia 

ADR Sud-Muntenia are o practică continuă de implicare a părților interesate9pentru proiecte 

similare, inclusiv actorii-cheie, asigurând mecanisme de furnizare a informațiilor, consultare și 

primire de feedback. În cadrul acestui proiect, mecanismele existente ale ADR SM vor fi utilizate 

sau îmbunătățite dacă o astfel de necesitate va fi  identificată în cursul implementării proiectului. 

 

În cadrul prezentului proiect, ADR Sud-Muntenia a solicitat deja implicarea unor actori cheie precum 

Consiliile Locale Județene, Capitale Județene, reprezentanți ai orașelor și comunelor din părțile 

interesate din toate cele șapte consilii din regiunea Sud-Muntenia.  

 

Identificarea părților interesate în cadrul acestui proiect specific privind analiza regională a 

infrastructurii verzi și albastre din regiunea Sud Muntenia, va permite ADR Sud-Muntenia să 

direcționeze o parte din fondurile alocate proiectelor de mobilitate urbană către Infrastructură 

verde, aflându-se pe aceeași axă prioritară în colaborarea cu UE. 

În timpul ședinței de lansare, ADR SM a specificat că abordarea și angajamentul propus cu părțile 

interesate vizează identificarea proiectelor regionale mari sau a tipurilor de proiecte în limita 

bugetului existent. 

 

4.2. Identificarea și analiza părților interesate  

Pe baza evaluării noastre preliminare, părțile interesate ale proiectului de dezvoltare a infrastructurii 

verzi și albastre pot fi grupate în următoarele categorii: 

i) Principale: cei care vor fi direct implicați în proiect sau care pot influența direct proiectul. Acestea 

sunt consiliile județene și orașele, dar și altele, precum reprezentanții orașelor și comunelor din 

zona proiectului. 

Aceste părți interesate au fost propuse de ADR Sud-Muntenia și vor acționa ca membri ai grupului 

de lucru pentru proiect. 

 

ii) Secundare: cei care nu pot afecta direct sau nu pot fi afectați de proiect, dar totuși este important 

să fie informați despre proiect, având în vedere influența și / sau interesul pentru zona de studiu a 

proiectului. Acestea sunt autoritățile de reglementare de stat și agențiile de stat relevante. 

 

iii) Alți actori interesați: acestea sunt organizații, grupuri civice și ONG-uri relevante care sunt active 

în domeniul de protecție a mediului sau alți actori, cum ar fi organizații care reprezintă tinerii, 

femeile sau alte categorii ale populației, care pot fi afectate de proiect. Aceste părți interesate pot 

contribui la diseminarea informațiilor, creșterea gradului de informare etc. Aceștia vor fi invitați să 

ofere feedback la analiza regională a infrastructurii verde-albastru, care va fi publicată pe site-ul 

ADRSM în conformitate cu prevederile naționale privind desfășurarea consultațiilor publice. 

 

După cum s-a identificat prin discuții preliminare cu ADR Sud-Muntenia, principalele părți interesate 

sunt consiliile locale județene, capitalele județene, reprezentanții orașelor și comunelor; astfel, 

acestea se încadrează în categoria principalilor părți interesate. 

 

Lista părților interesate cu detalii de contact este prezentată în Anexa 1, ca fișier Excel separat 

atașat acestui SEP. O analiză preliminară a listei persoanelor delegate în numele consiliilor locale 

județene, capitalele județene a identificat că componența de gen este reprezentativă. 

 
9 https://www.adrmuntenia.ro/evenimente 
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4.3. Egalitatea de gen și incluziune în implicarea părților interesate 

Abordarea privind implicarea părților interesate presupune formarea unei echipe reprezentative din 

punct de vedere al diversității de gen, care să participe în planificarea și implementarea activităților 

de proiect pentru a se asigura că interesele femeilor primesc suficientă atenție, dar și ale altor  

grupuri de cetățeni subreprezentați care ar putea fi afectați de proiect. 

Ne propunem să creăm un mediu pe parcursul desfășurării activităților și implicării părților 

interesate în care diversitatea, egalitatea de gen, incluziunea și opiniile diferitelor grupuri de 

cetățeni să fie luate în considerare în mod adecvat.  

 

4.4. Furnizarea informațiilor, comunicarea și formatul prevăzut pentru 

consultări 

Sunt planificate două ateliere de lucru în procesul de elaborare a analizei regionale axată pe 

infrastructura verde și albastră: 

 

Întâlnirea online nr. 1 a părților interesate: 25 august 2021. 

 

Seminarul # 1 al părților interesate privind identificarea provocărilor: 9 septembrie 2021. 

Pentru acest prim atelier, se realizează un sondaj cu toate părților interesate care participă la 

această întâlnire. Sondajul conține întrebări deschise  privind principalele probleme de mediu văzute 

din perspectivele fiecărei părți interesate. Sondajul este util pentru părțile interesate să vină la 

atelier mai pregătiți și cu o imagine de ansamblu mai bună. Acest lucru ar trebui să ajute la 

identificarea sinergiilor între părțile interesate (sau sectoare), astfel încât să poată avea loc o 

discuție mai semnificativă la atelierul facilitat de Ramboll. 

 

Seminarul # 2 - discuții despre potențiale proiecte și confirmarea abordării.  

 

Data atelierelor cu părților interesate vor fi agreate cu conducerea orașului și cu alți participanți. 

 

Pentru fiecare atelier, va fi pregătită o notă conceptuală care să descrie scopul atelierului, formatul, 

participanții, agenda, rezultatele așteptate. După fiecare atelier, va fi pregătită o scurtă notă care 

să rezume concluziile principale. 

De asemenea, vor avea loc conversații bilaterale cu părțile interesate primare pe tot parcursul 

proiectului, care vor fi planificate în coordonare cu BERD și ADR SM. 

Managerii și personalul ADR Sud-Muntenia vor coopera cu autoritățile municipale relevante și 

departamentele pe parcursul implementării proiectului. De asemenea, ADR Sud-Muntenia, cu 

asistența autorităților municipale locale și a consiliilor comunitare locale,  va asigura că populația 

eventual afectată să fie informată în mod adecvat despre proiect. 

O matrice a activităților ce ține de participarea  părților interesate este prezentată mai jos, cu 

indicarea gradului de implicare, condițiilor și instrumentelor utilizate.  
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Tabel 1. Activități și matrice de implicare a părților interesate 

 

Părțile interesate * Categorie Aria de interes 
Abordarea 

angajamentului 
Instrumente 

Consiliile județene și orașele, reprezentanții 

orașelor și comunelor din aria proiectului 
Primar 

i. Membri ai 

grupului de 

lucru;  

ii. informații 

privind  

problemele de 

mediu 

iii. Beneficiarii 

investițiilor 

viitoare 

Informații 

Contribuie la 

identificarea 

problemelor de 

mediu 

I. Ateliere, 

II.  întâlnire față 

în față în 

timpul 

vizitelor la 

fața locului,  

III. Sondaj  

Agenții guvernamentale relevante, cum ar fi 

Agenția pentru Protecția Mediului 
Secundar 

 

i. informații 

privind 

problemele de 

mediu; 

Contribuiții și 

suport  

 

Informații 

 

Ședințe și 

consultări  

ONG-uri relevante care reprezintă protecția 

mediului sau părți interesate, cum ar fi tinerii, 

femeile sau alte categorii de populații 

Alte 

Informații 

privind 

problemele de 

mediu; 

Utilizatori / 

beneficiari ai 

viitoarelor 

investiții în 

infrastructura 

BGI  

Informații 

Consultare 

privind analiza 

BGI 

* Lista detaliată a părților interesate și detaliile de contact sunt disponibile în Anexa 1 (fișier Excel 

separat). 

Participarea părților interesate va contribui la identificare problemelor de mediu principale, iar acest 

lucru va ajuta ca deciziile viitoare să țină cont de aceste ele. În această bază vor fi elaborate tipurile 

de proiecte regionale, inclusiv tipurile de investiții, dar și acțiunile strategice pe care Regiunea și 

orașele le-ar putea întreprinde în următoarea perioadă de 5-7 ani pentru a soluționa problemele de 

mediu. 

 

Planul de implicare a părților interesate va fi publicat pe site-ul oficial al Agenției pentru Dezvoltare 

Regională Sud-Muntenia, https://www.adrmuntenia.ro în română și în engleză. 

 

4.5. Comunicarea comentariilor 

Toate comentariile, sugestiile și feedback-ul trebuie trimise la următoarea adresă de e-mail: 

amsudmuntenia@adrmuntenia.ro  

 

4.6. Monitorizare și raportare 

Activitățile de implicare a părților interesate vor fi documentate și arhivate pentru a se asigura că 

sugestiile primite de la părțile interesate sunt documentate în mod adecvat și sunt utilizate pentru 

a informa Raportul de identificare a provocărilor de mediu și, respectiv, analiza regională axată pe 

infrastructura verde și albastră.  

 

mailto:amsudmuntenia@adrmuntenia.ro
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4.7. Implementarea Planului de implicare a părților interesate 

Planul de implicare a părților interesate este un document preliminar, care va contribui la 

planificarea activităților ulterioare și modului de implicare a părților interesate. Acesta va ghida 

procesul de implicare a părților interesate în timpul pregătirii Raportului de identificare a 

provocărilor de mediu menționat mai sus și a analizei regionale axate pe infrastructura verde și 

albastră. 

Prin urmare, implementarea acestui plan va ghida acțiunile de implicare a actorilor interesați și va 

servi tuturor părților interesate, ADR Sud-Muntenia, BERD și Ramboll. 

După finalizarea activităților privind identificarea provocărilor de mediu și analizei regionale, 

responsabilitatea pentru gestionarea activităților de consultare a părților interesate, inclusiv a 

mecanismului de soluționare de petițiilor, va fi gestionată de ADR Sud-Muntenia pe parcursul 

viitoarelor lucrări de infrastructură și activități de monitorizare a proiectelor.  

 

4.8. Revizuirea Planului de implicare a părților 

Orice modificare a abordării, schimbări în activități sau schimbări în context vor fi utilizate pentru a 

revizui și actualiza prezentul Plan de implicare a părților. Planul de implicare a părților actualizat va 

fi comunicat tuturor părților interesate prin intermediul site-ului ADR Sud-Muntenia. 
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MECANISMUL DE DEPUNERE A PETIȚIILOR  
5.1. Ce document ar putea fi considerat o petiție? 

Următoarele sunt definite ca „nemulțumiri”: o reclamație, îngrijorare, întrebare, sugestie sau alt 

comentariu despre proiect și modul în care acesta este implementat. 

 

5.2. Ce este mecanismul de petiționare? 

Ghidul BERD privind gestionarea petițiilor (BERD, 2012)10 prezintă cerințele BERD în ceea ce 

privește mecanismul de depunere a plângerilor, principiile cheie care trebuie puse în aplicare în 

definirea procesului și oferă exemple de formulare de plângeri, baze de date și organigrama de 

gestionare a petițiilor. 

 

Mecanismul de depunere a petițiilor este un mecanism practic dedicat depunerii, înregistrării, 

investigării cererilor, plângerilor și întrebărilor despre proiect și transmiterea răspunsurilor la 

acestea. O petiție poate lua forma unei plângeri specifice cu privire la impacturi, daune sau prejudicii 

cauzate de proiect. 

 

O petiție se poate referi la îngrijorări cu privire la accesul la procesul de implicare a părților 

interesate sau cu privire la modul în care au fost abordate comentariile. 

 

În cadrul prezentului proiect, nemulțumirile vor fi colectate prin canalele existente ale ADR Sud-

Muntenia. Datele de contact sunt: 

Str. General Constantin Pantazi, nr. 7A, 

cod poștal 910164 Călărași, România 

+40 242 331 769; 0728 026 708 

 +40 242 313 167 

 office@adrmuntenia.ro 

 

5.3. Cum să depuneți o petiție 

Plângerile, feedback-ul și sugestiile vor fi colectate folosind datele de contact existente ale ADR 

Sud-Muntenia. Agenția are un instrument, care permite să răspundă la solicitarea de informații 

într-un format online. 

 

Instrumentul poate fi accesat la: 

https://www.adrmuntenia.ro/formular_contact  

 

Alternativ, poate fi utilizat șablonul furnizat în acest Plan de implicare a părților. Formularul poate 

fi completat și trimis la datele de contact indicate mai sus, oricare dintre acestea este mai convenabil 

pentru persoana care depune o plângere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 https://www.ebrd.com/downloads/about/sustainability/grievance-mechanism.pdf 

mailto:office@adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro/formular_contact
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Tabel 2. Formular de depunere a petițiilor  

 Formular pentru depunerea de reclamații:  

Numele complet  

Informații de contact și metoda preferată 

de comunicare  

Vă rugăm să marcați modul în care doriți să fiți 

contactat (mail, telefon, e-mail).  

 Prin poștă: Vă rugăm să furnizați adresa 

poștală: 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

________________________________  

 

 Prin telefon: 

__________________________________  

 Prin e-mail 

__________________________________  

 

Descrierea incidentului sau a plângerii:  Ce s-a întâmplat? Unde s-a întâmplat? Cu cine 

s-a întâmplat? Care este rezultatul problemei? 

Sursa și durata problemei? 

 

 

Data incidentului / plângerii  

 

 Incident / plângere o dată (data _______________)  

 S-a întâmplat de mai multe ori (de câte ori? _____)  

 În curs (se confruntă în prezent cu probleme)  

 

Cum doriți să fiți contactat pentru a rezolva problema?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


