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11.PLAN D E ACTIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI 

11.1 Observatii generale privind termenele cheie 

 

Conform Termenilor de referinta Consultantul trebuie sa desfasoare cateva activitati 

ale caror rezultate sa duca la atingerea obiectivelor.  

In tabelul de mai jos sunt incluse documentele si perioada alocata pregatirii lor 

conform ToR: 

Tab.11.1 – Termen limita pentru implementarea proiectului conform CS 

Termenlimita Descriereaactivitatii Rsponsabil 

31.03.2013 Actualizare Master Plan pentru Judetul 

Galati (varianta preliminara)  

Consultant 

02.09.2013 Actualizare Master Plan pentru Judetul 

Galati (varianta finala) 

Consultant 

DI* + 8 luni ( 4 

saptamani pentru 

includere comentarii) 

Pregatirea Studiului de Fezabilitate 

pentru Judetul Galati –Apa si apa uzata  

Noua asistenta 

tehnica 

DI + 9 luni ( 4 

saptamani pentru 

includere comentarii)  

Evaluarea Impactului asupra Mediului 

pentru investitii majore –  

Noua asistenta 

tehnica 

DI + 8 luni ( 4 

saptamani pentru 

includere comentarii  

Analiza institutionala si Financiara 

incluzand analiza cost - beneficiu 

Noua asistenta 

tehnica  

DI + 12 luni luni ( 4 

saptamani pentru 

includere comentarii in 

CFC finala)) 

Pregatire Proiectul Cererii de finanţare 

pentru Fonduri de Coeziune Etapa a 2-a  

ROC + Noua asistenta 

tehnica 

DI + 12 luni Pregătire Caiete de Sarcini pentru Noua asistenta 
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Contractele de Servicii care trebuie 

depuse în versiune finală  

tehnica 

DI + 13 luni. Pregătire Documentelor de Licitaţie 

pentru Contractele de Lucrări până la 

Setul final de documente trebuie depus 

la patru săptămâni de la acea dată. 

 

Noua asistenta 

tehnica 

Dl + 14 luna Versiune Finala Aplicatie pentru Fondul 

de  Coeziune (versiune finala) 

Noua asistenta 

tehnica  

   

   

Nota: Dl – data de incepere 

11.2 Riscuri 

Consultantul a pregatit o Matrice de analiza a riscului pentru redactarea cu succes 

a Aplicatiei CF  si a implementarii proiectului. 

Tab. 11.2 Matrice de analiza a Riscului 

Premise Descriererisc Factor  

de risc 

Consecinte Actiuni de 

atenuare 

Parteneri 

Aplicatia CF 

este furnizata 

la timp si in 

forma ceruta 

transmisa si 

aprobata 

Nu se respecta 

conditiile de 

finantare EC 

scazut Intarzieri in 

programul 

proiectului si in 

implementare 

Comunicare 

permanenta intre 

parteneri pentru 

interventii la timp 

si negocieri 

UIP 

Consultant 

AM POS 

MEDIU 

MMSC 

Coerenta din 

punct de 

vedere legal 

si institutional 

intre UE si 

Contradictii, 

diferente 

serioase intre 

UE si cadrul 

scazut Intarzieri in 

dezvoltarea 

proiectului 

Solutii alternative 

si de compromis 

UIP 

Consultant 

MMSC 
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Premise Descriererisc Factor  

de risc 

Consecinte Actiuni de 

atenuare 

Parteneri 

Romania legal roman 

Comunicare 

buna si 

eficienta intre 

partile 

implicate 

Conflicte de 

interese, lipsa 

cooperarii 

directe 

mediu Intarzieri in 

transmiterea si 

aprobarea 

Aplicatiei CF. 

Lipsa 

oportunitatilor 

financiare 

comunicare, 

participare la  

training, 

dezvoltarea 

capacitatii de 

decizie si a 

interesului 

comun, atitudinea 

implementare 

UIP 

Consultant 

Autoritati 

Locale 

MMSC 

Date 

relevante 

obtinute la 

timp 

Date: 

Lipsa datelor, 

probleme de 

colectare a 

datelor 

mediu Intarzieri in 

transmiterea si 

aprobarea 

Aplicatiei CF, 

intarzieri in 

implementarea 

proiectului 

Supreaveghere 

pentru mai multe 

surse, verificari, 

investigatii 

proprii, 

validari,verificari 

Consultant 

UIP 

Autoritate 

Locale 

MMSC 

Documentele 

cerute nu 

sunt 

disponibile 

(Analiza 

impactului 

asupra 

mediului, 

Certificate de 

Urbanism, 

studii si 

investigatii) 

Insuficienta 

implicare din 

partea 

autoritatilor 

locale si a 

partilor implicate 

mediu Intarzieri in 

transmiterea si 

aprobarea 

Aplicatiei CF, 

intarzieri in 

implementarea 

proiectului 

Pregatirea  

Analizei 

impactului asupra 

mediului 

Consultant 

UIP 

Autoritati 

locale 

Destinatia 

terenului 

/achizitionare 

sau alte 

chestiuni 

legale 

act de 

proprietate 

neclar 

scazut Intarzieri in 

transmiterea si 

aprobarea 

Aplicatiei CF, 

intarzieri in 

implementarea 

Exproprierea 

pentru folosul 

public 

Autoritati 

locale 

UIP 

Consultant 
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Premise Descriererisc Factor  

de risc 

Consecinte Actiuni de 

atenuare 

Parteneri 

proiectului 

Prioritizarea 

investitiilor in 

cooperare 

puternica cu 

beneficiarii 

locali 

Insuficienta 

implicare si 

participare a 

beneficiarilor 

locali. 

Contradictii intre 

interesul 

national si local 

scazut Intarzieri in 

transmiterea si 

aprobarea 

Aplicatiei CF, 

intarzieri in 

implementarea 

proiectului 

Abateri de la 

obiective 

Comunicare, 

participare la 

training 

Autoritati 

locale 

Consultant 

UIP 

Decizii 

politice 

adecvate 

pentru 

promovarea 

proiectelor 

regionale 

Nu exista un 

cadru legal clar 

pentru 

proiectelor 

regionale 

mediu Intarzieri in 

transmiterea si 

aprobarea 

Aplicatiei CF, 

intarzieri in 

implementarea 

proiectului 

,abateri de la 

obiective 

Schimbarea 

prioritatilor, 

negocieri 

UIP 

Autoritati 

locale 

Consultant 

MMSC 

Referinta: Metodologia Ofertei Tehnice 

Este obligatoriu in pregatirea Aplicatiei sa se ataseze urmatoarele documente: 

 Decizia Consiliilor Locale si a Consiliilor Judetene privind constituirea ADI 

si documente aditionale precum: statut, act constitutiv, certificate de 

inregistrare la Registrul Asociatiilor si Fundatiilor; alte documente atasate.; 

 Decizia Consiliilor Locale si a Consiliilor Judetene privind constituirea ADI 

si documente aditionale precum: act constitutiv, certificate de inregistrare 

la Registrul Comertului, planul de actiune privind preluarea serviciilor de 

catre ROC incluzand angajamentul ADI de pregatire a politicii de tarifare 

comune pe termen lung. 
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 Contract Unic de Delegare a Managementului Serviciilor semnat intre ADI 

si ROC cu anexele si deciziile privind delegarea managementului serviciilor 

de apa si canalizare; 

 Decizi de constituire a UIP impreuna cu organigrama, decizia de angajare 

a membrilor UIP si CV-urile; 

 Acordul de mediu. 

Alt risc major il reprezinta emiterea acordului de mediu. Conform legislatiei in 

vigoare, proiectele publice sau private cuprinse  in anexa nr. 1 a Directivei 

85/337/CEE transpusa in legislatia Romaniei prin HG 1213/2006 la fel ca si alte 

proiecte propuse sa fie duse la indeplinire in zone localizate in perimetre protejate 

din punct de vedere hidro geologic incluse in legislatia privind caracterul si marimea 

zonelor sanitare si hidro geologicale trebuie sa constutuie obiectul evaluarii 

impactului asupra mediului. 

Evaluarea impactului asupra mediului este necesara pentru acele proiecte publice 

sau private incluse in anexa nr. 2 a Directivei 85/337/CEE transpusa in legislatia 

Romaniei prin HG 1213/2006 la fel ca si pentru acele proiecte efectuate in zone 

naturale protejate, indirect conectate la acele zona sau necesare in managementul 

lor, sau individual sau in cadrul acelor proiecte, luand in considerare si urmarirea 

obiectivelor, pot avea efecte semnificative asuprea acelor zone naturale protejate. 

Conform legislatiei Romaniei (Ordin nr. 860/2002 (modificata si completata) si HG 

1213/2006) procedura de evaluare a impactului asupra mediului incepe cu cererea 

pentru emiterea acordului de mediu in faza de fezabilitate a proiectului. Procedura 

se indeplineste in mai multe etape,conform programului de mai jos: 

 Faza de Selectare 

 Faza de Sondare 



 

 

ACTIVITATEA 6  

Nr. contract: PRM-173-12/118-1/06.06.2012 
                                               14310/06.06.2012 

MASTER PLAN 

ACTUALIZAT–  

VERSIUNE FINALA 

Cod:MP-01 
Data 
aprobarii 
editiei 

Data 
aprobarii 
reviziei 

Editia 1 

Revizia 

 
  0 1 2 3 4 

 

7 
 

 Faza de revizuire a proiectului. 

Procedura completa pentru Evaluarea impactului asupra mediului si pentru 

emiterea acordului de mediu dureaza aproximativ 160 zile lucratoare (vezi Anexa 

11-1), incepand cu data transmiterii catre Agentia de Protectie a Mediului Locala a 

cererii de emitere a acordului de mediu impreuna cu o fisa tehnica privind conditiile 

de protectie a mediului si descrierea proiectului, conform anexei.2 din Ordinul 

860/2002. 

Procedura simplificata „fara acordul de mediu” dureaza aproximativ 30 zile 

lucratoare (vezi Anexa 11-2) incepand cu data transmiterii catre Agentia de 

Protectie a Mediului Locala a cererii de emitere a acordului de mediu impreuna cu 

un fisa tehnica privind conditiile de protectie a mediului si descrierea proiectului, 

conform anexei nr.2 din Ordinul 860/2002. 

Agentia de protectie a mediului va decide daca procedura de Evaluare a impactului 

asupra Mediului trebuie sa fie aplicata proiectelor incluse in anexa nr. 2 din 

Directiva 85/337/CEE, transpusa in legislatia Romaniei prin HG 1213/2006.  
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11.3 Plan  de actiune 

Consultantul a pregatit un plan de actiune pentru toate activitatile care urmeaza sa 

fie implementate pana la transmiterea Cererii de aplicatie pentru Fondul de 

coeziune axându-se pe: 

Cerinte de ordin administartiv (achizitionarea de terenuri, etc) 

Cerinte de Mediu (EIM) 

Tab. 11.3  _ plan de actiune pentru implementarea proiectului 

Item 

N° 
Activitatea 

Partea 

Responsabila 
Descriere 

Termene/ 

Cadruldesfas

urare 

A-1 Transmitere Master Plan versiune 

preliminara 

Consultant  Martie 2013 

A-2 Comentarii la versiunea provizorie 

Master Plan 

ROC  Aprilie 2013 

A-3 Transmitere versiune finala a Master 

Plan 

Consultant  Septembrie 

2013 

A-4 Aprobarea Master Plan final după ce 

s-au încorporat comentariile de 

Consultant 

ROC Informarea 

Consultantului 

asupra 

a) numărului final al 

benficiarilor 

b) detaliilor privind 

Modelul financiar 

preferat si 

corespondenta 

datelor de intrare 
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Item 

N° 
Activitatea 

Partea 

Responsabila 
Descriere 

Termene/ 

Cadruldesfas

urare 

B-1 Pregatire Aplicatiei de finantare 

pentru Fondul de Coeziune – Faza  

a-2a  

ROC Condiţie: Aprobarea 

MP FINAL; 

Punerea la 

dispozitie a 

documentelor 

disponibile 

2013 

 Aprobarea Cerere FINALA Fondul de 

Coeziune 

MMP După încorporarea 

de comentarii 

pregătite de către 

MMP 

12.2013 

B-2 Lansare licitatie pentru Asistenta 

Tehnica 

ROC Aprobare Cerere de 

Finantare 

01.2014 

B-3 Pregatire Studiu de Fezabilitate Noua AT Condiţie: 

Disponibilitatea 

comentariilor 

pregătite de către 

MMDD 

06.2015 

B-4 Aprobarea Studiu de Fezabbilitate 

FINAL 

MMP si ROC Condiţie: 

Disponibilitatea 

comentariilor 

pregătite de către 

ROC si MMP 

07.2015 

B-5 Depunerea PROIECTULUI de 

Analiza Institutionala financiare si 

economica  

 

Consultant Preconditie: 

Aprobarea MP 

FINAL 

 

B-5 Aprobarea Analizei Institutionale MMP După încorporarea 

de comentarii 
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Item 

N° 
Activitatea 

Partea 

Responsabila 
Descriere 

Termene/ 

Cadruldesfas

urare 

financiare si economice FINALA pregătite de către 

MMP 

B-6 Depunerea PROIECT de Studiu de 

Evaluarea Impactului asupra Mediului 

(EIA)  

Noua AT Avand in vedere 

termenul scurt 

sprijinulROC este 

indispensabil 

09.2015 

B-7 Aprobarea Evaluarii impactului 

asupra mediului FINAL 

ROC După încorporarea 

de comentarii 

pregătite de către 

ROC 

10.2015 

C-1 ROC competent  in operare. 

Riscul de întârziere în aprobarea 

aplicaţiei CF care rezultă în posibilul 

eşec al aprobării cererii  

 1. Definirea clara a 

punctelor cheie si 

termenele limită 

pentru AOM 

şi ROC. 

2. Creşterea de 

asistenţă a AM 

şi / sau ROC. 

 

D-1 Intocmirea cerererii de autorizare, 

însoţită de fişa tehnică (anexa la 

certificatul de urbanism), precum şi 

raportul tehnic necesar 

pentruemiterea acordului de mediu, 

de prezentat la APM / ARPM. 

Publicarea anunţului cu privire la 

luarea deciziei pentru acordul de 

mediu (Ordonanţa 860/2002 cu 

modificările ulterioare), precum şi 

postarea acestuia pe pagina de 

 Formularul de 

inscriere 

Anunţarea publică 

Afisarea publica pe 

pagina de internet 

proprie 
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Item 

N° 
Activitatea 

Partea 

Responsabila 
Descriere 

Termene/ 

Cadruldesfas

urare 

internet de APM / ARPM; 

Postarea de către iniţiatorul 

proiectului, a cererii de obtinere a 

acordului de mediu pe pagina sa de 

internet proprie, la Primarie, jud. 

sediul Consiliului, în alte locuri 

publice 

E-1 Examinare amplasamentului de APM 

/ ARPM, împreună cu beneficiarul 

proiectului / dezvoltatorul 

 

 Proces Verbal şi 

lista de control 

relevanta în ceea ce 

priveşte examinarea 

site-ul 

 

E-2 Decizia privind incadrarea proiectului, 

adoptata de către Echipa de analiza 

tehnica (CAT), în conformitate cu 

faza de incadrare (în termen dar nu 

mai mult de 30 zile lucratoare ca de 

la data primirii cererilor) 

 Notificare din partea 

CAT catre 

Dezvoltator privind 

clasificarea 

proiectului (in 

termen de minim 15 

zile de la adoptarea 

deciziei)   

 

E-3 Publicarea în mass-media a anunţului 

cu privire la decizia luată în faza de 

incadrare şi postarea acestuia pe 

pagina de internet proprie (anexa II.4 

din OM 860/2002 - responsabilitatea 

de a APM / ARPM) 

Publicarea de catre dezvoltator sau 

beneficiar de proiect a anunţului 

public cu privire la decizia luată în 

faza de incadrare pe pagina sa de 

internet proprie şi la Primarie, 

Consiliul Judetean, în alte locuri 

publice, etc. (publicul notificat poate 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anunţul public 

Publicare pe pagina 

proprie de internet a 

anunţui public 
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Item 

N° 
Activitatea 

Partea 

Responsabila 
Descriere 

Termene/ 

Cadruldesfas

urare 

prezenta recomandari argumentate 

catre APM / ARPM, în termen de 10 

zile lucratoare) 

 

E-5 Faza de definire a domeniului de 

aplicare a studiului de evaluare (în 

termen de maxim  20 de zile 

lucrătoare de la comunicarea deciziei 

finale cu privire la incadrarea 

proiectului) 

 Observatiile CAT cu 

privire la decizie 

 

E-6 Raport privind evaluarea studiului de 

impact asupra mediului; rezumat non-

tehnic 

 

 Prezentarea ra-

portului privind 

evaluarea Studiului 

impactului asupra 

mediului la APM / 

ARPM 

 

E-7 Invitaţia de participare la dezbaterea 

publica (cu cel puţin 30 zile lucratoare 

înainte de dezbatere publică) 

Anuntarea de dezvoltatorul sau 

beneficiarul proiectului a invitaţiei de 

participare la dezbaterea publică, pe 

pagina sa de internet proprie, la 

Primarie, jud. sediul Consiliului, în 

alte locuri publice, etc(cu cel puţin 30 

zile lucratoare înainte de dezbatere 

publică) 

 Publicarea invita-ţiei 

şi publicarea 

acesteia de catre 

APM / ARPM  pe 

paginile de internet 

Publicarea anunţ 

public pe pagina de 

internet proprie 

 

 

E-8 Procesul Verbal încheiat în 

conformitate cu cadrul dezbaterii 

publice, însoţit de lista participanţilor 

 Protocolul de 

dezbatere publică, 

însoţite de lista 

participanţilor, cu 

numele lor, 

semnături  
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Item 

N° 
Activitatea 

Partea 

Responsabila 
Descriere 

Termene/ 

Cadruldesfas

urare 

E-9 Lista de observaţiile făcute de către 

public în timpul dezbaterii publice 

(anexa IV.1 de OM 860/2002) 

 Lista de observaţiile 

făcute de către 

public 

 

E-10 Evaluarea justificata a observaţiilor 

făcute de către public şi 

argumentarea acestora (anexa IV.2 

din OM 860/2002) 

 

 Evaluarea de către 

dezvoltator a ob-

servaţiilor justifica-te 

făcute de public şi 

remedierea pro-

blemelor prezenta-

te 

 

E-11 Procesul Verbal încheiat în 

conformitate cu şedinţa de analiză a 

calităţii raportului de evaluare a 

impactului asupra mediului - Faza de 

analiză a Raportului de evaluare a 

impactului asupra mediului  

 Proces Verbal 

pregătit în confor-

mitate cu examina-

rea Raportului de 

evaluare a 

impactului asupra 

mediului 

 

E-12 Decizia finală de acordare / refuzare 

a acordului de mediu(în termen de 

cca. 40 zile de la transmiterea 

solicitarii de evaluare de către titularul 

cu justificarea propunerilor făcute de 

public) 

 

 Decizia însoţită de 

motive şi condiţiile 

de acordare, 

descriere a 

acţiunilor pentru 

prevenirea, 

reducerea şi 

eliminarea 

posibilelor efecte 

adverse asupra 

mediului (art. 46 din 

OM 860/2002) 

 

E-13 Anunţul public în ceea ce priveşte 

decizia de acordare a acordului de 

mediu, publicat în mass-media şi 

postat pe pagina de internet proprie - 

 Anunţul public facut 

public si publicat pe 

pagina de internet 
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                                               14310/06.06.2012 

MASTER PLAN 

ACTUALIZAT–  

VERSIUNE FINALA 

Cod:MP-01 
Data 
aprobarii 
editiei 

Data 
aprobarii 
reviziei 

Editia 1 

Revizia 

 
  0 1 2 3 4 

 

Item 

N° 
Activitatea 

Partea 

Responsabila 
Descriere 

Termene/ 

Cadruldesfas

urare 

responsabilitatea APM / ARPM (în 

termen de maxim 15 zile lucrătoare 

de la adoptarea deciziei finale de 

acordare a autorizaţiei de dezvoltare) 

Postarea de catre dezvoltatorul sau 

beneficiarul de proiect a anuntului 

privind decizia de acordare a 

acodului de mediu in pagina sa de 

internet proprie, la Primaria 

Municipiului, Consiliu Judetean, în 

alte locuri publice, etc (în termen de  

maxim 10 zile lucrătoare, de la 

primirea deciziei finale de acordare a 

acordului de mediu) 

proprie 

E-14 Eliberarea acordului de mediu de 

APM / ARPM (în termen de maxim 20 

de zile lucrătoare de la anunţul public 

şi, în absenta oricaror comentarii din 

partea publicului) 

 Data de emitere a 

acordului de Mediu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


