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1.

INTRODUCERE

1.1. Planul de implicare a Părților Interesate
Acest document prezintă Planul de implicare a părților interesate (SEP) pentru Proiectul regional GEF
de Ecologizare și Dezvoltare a Bazinului Mării Negre (Proiect) care va fi implementat de către
Secretariatul Internațional Permanent al Organizației Cooperării Economice pentru Marea Neagră
(BSEC PERMIS), susținut de Banca Mondială (WB) și finanțat de Fondul Global de Mediu (GEF).
Proiectul se va desfășura în patru țări: Georgia, Moldova, Turcia și Ucraina. Locațiile exacte ale
proiectului nu sunt cunoscute în acest moment.
În conformitate cu ESS10 punctul 18: "În anumite circumstanțe, în funcție de nivelul de informații
disponibile despre proiect, SEP va avea formatul unei abordări-cadru, care prezintă principiile generale
și o strategie de colaborare pentru a identifica părțile interesate și pentru a planifica un proces de
implicare în conformitate cu acest ESS care va fi implementat odată ce locația este cunoscută.", acest
SEP are formatul unei abordări-cadru. Planul este conceput pentru a asigura un angajament eficient
între diverse părți interesate pe parcursul ciclului de viață al proiectului, subliniind următoarele etape
care vor sta la baza Planurilor de implicare a părților interesate pentru fiecare țară:
•
•
•
•
•

strategia de identificare și cartografiere a principalelor părți interesate la nivel național și
regional
abordare de implicare atât pentru părțile afectate de proiect, cât și pentru alte părți interesate
principii generale și o strategie de colaborare pentru identificarea părților interesate
un plan pentru un proces de implicare în conformitate cu WB ESS10 și cu Îndrumările privind
implicarea părților interesate ale GEF
principiile și procedurile de ghidare pentru mecanismul de soluționare a reclamațiilor

Planurile de implicare a părților interesate (SEP) specifice fiecărei țări se elaborează pe baza acestui
SEP de îndată ce sunt disponibile mai multe informații despre locațiile specifice, persoanele afectate
de proiect și calendarul activităților prealabil începerii oricăror activități în țările beneficiare

1.2. Istoric
Marea Neagră este un bazin aproape închis și alungit din punct de vedere zonal, care are o interacțiune
limitată cu Marea Egee prin intermediul sistemului de strâmtori turcești. Marea Neagră este mărginită
de Ucraina, România, Bulgaria, Turcia, Georgia și Rusia. Este alimentată de o serie de râuri importante,
cum ar fi Dunărea, Nipru, Don, Rioni, Kodori și Inguri Chorokh, Kizilirmak, Yesilirmak, Sakarya, Bugul
de Sud și Nistru. În afară de acestea, bazinele hidrografice ale multor alte țări se varsă în Marea Neagră.
Marea Neagră este extrem de sensibilă la impactul antropic din cauza bazinului hidrografic imens și a
naturii aproape fără ieșire la mare.
Calitatea mediului Mării Negre a scăzut semnificativ, cu o poluare maximă a nutrienților care provoacă
eutrofizare, plastic și deșeuri marine. Este probabil ca schimbările climatice să agraveze eroziunea,
inundațiile și calitatea mediului din Marea Neagră. Cel mai important proces care a cauzat degradarea
Mării Negre a fost eutrofizarea masivă prin compuși de azot și fosfor, proveniți în mare parte din surse
agricole, domestice și industriale. Deversările de ape uzate și poluarea cu petrol reprezintă o
amenințare pentru sănătatea umană și, în unele cazuri, împiedică dezvoltarea turismului durabil și a
acvaculturii.
Rezolvarea problemelor de poluare va continua să reprezinte o provocare majoră pentru dezvoltarea
durabilă a Mării Negre în era post-COVID. Prevenirea și reducerea poluării apei sunt importante pentru
sănătatea umană și pentru habitate naturale mai sănătoase. În acest context, Banca Mondială și
partenerii săi s-au angajat în planificarea unei abordări regionale pentru a răspunde provocării
reprezentate de poluare - proiectul regional GEF "Blueing the Black Sea". Acesta se va baza pe lucrările

analitice existente privind poluarea, care vor contribui la identificarea unor modele financiare și de
afaceri inovatoare care să reducă degradarea resurselor costiere și marine, oferind dovezi solide.
Proiectul este una dintre inițiativele care sprijină Agenda maritimă comună (CMA) și cele șapte țări
semnatare ale acesteia: Bulgaria, Georgia, Georgia, Republica Moldova, România, Federația Rusă,
Ucraina și Turcia. Iar proiectul include activități pilot la nivel național în Georgia, Republica Moldova,
Turcia și Ucraina.

1.3. Prezentare generală a proiectului
Proiectul vizează consolidarea capacității și a pregătirii guvernelor și a sectorului privat din țările
participante de a lua măsuri pentru a reduce poluarea în Marea Neagră. Proiectul are trei componente
indicatoare.
Componenta 1. Argumente economice pentru a investi în prevenirea și reducerea poluării: O bună
înțelegere a costului poluării la nivel național și regional reprezintă o bază indispensabilă pentru
dezvoltarea în continuare a economiei albastre în regiune. Această componentă va aborda deficitul
de cunoștințe economice în ceea ce privește prevenirea și reducerea poluării prin intermediul unei
analize economice. Apoi, pe baza lucrărilor analitice pregătite în cadrul proiectului "Transformarea
valului de poluare", această componentă va elabora recomandări de investiții pentru guvernele țărilor
vizate de proiectul BBSEA GEF. În cele din urmă, această componentă va sprijini adoptarea de
standarde durabile recunoscute la nivel internațional și regional pentru investiții în toate sectoarele și
va oferi oportunități de consolidare a capacităților pentru operatorii economici și oficialii
guvernamentali din țările de la Marea Neagră prin intermediul atelierelor și al webinarilor pentru a
obține cunoștințe în vederea creșterii gradului de pregătire pentru pregătirea proiectelor de investiții.
Componenta 2. Finanțarea ecologică și inovatoare: Această componentă va spori gradul de pregătire
atât a sectorului public, cât și a celui privat din cele patru țări vizate de proiectul BBSEA GEF și le va
oferi acces la investiții financiare, inovații și tehnologii pentru reducerea și gestionarea poluării. Ecoinnovation Challenge va finanța și va promova inovarea pentru a aborda problema eutrofizării Mării
Negre, ceea ce va permite instituțiilor din sectorul public, partenerilor de dezvoltare și potențialilor
investitori să identifice, să verifice și să investească în soluții inovatoare. Proiectul va sprijini, de
asemenea, pregătirea investițiilor prin identificarea și selectarea soluțiilor și locațiilor viabile în cadrul
acestei componente.
Componenta 3. Managementul proiectului: Această componentă va avea ca scop asigurarea
eficienței și eficacității proiectului prin stabilirea unui sistem de monitorizare și gestionare satisfăcător
- inclusiv pentru indicatorii GEF - precum și prin menținerea mecanismelor de participare și consultare
ale proiectului. Această componentă va sprijini entitatea de execuție a proiectului responsabilă de
implementarea tehnică a activităților proiectului, de gestionarea financiară și de achiziții publice, de
monitorizarea generală a rezultatelor proiectului, de elaborarea rapoartelor de progres și de
respectarea FSE, inclusiv de instituirea unui mecanism de soluționare a reclamațiilor, adecvat din
punct de vedere cultural.

2.

REGLEMENTĂRI ȘI CERINȚE

Deși toate țările de la Marea Neagră vor beneficia de acest proiect prin schimbul de cunoștințe și
elaborarea de standarde, activitățile se vor desfășura la nivel național în Georgia, Moldova, Turcia și
Ucraina. Prin urmare, la etapa de implementare, vor fi elaborate planuri de implicare a părților
interesate pentru patru țări, în conformitate cu reglementările naționale, cerințele ESS10 ale Băncii
Mondiale și la cerințele GEF.

2.1.

Prezentare generală a Reglementărilor la Nivel Național

Toate cele patru țări participante la proiect au reglementări privind participarea publică, consultarea
și accesul la informații pentru cetățenii lor. Acestea sunt reglementate fie prin legea constituțională,
cum ar fi accesul la informații, fie prin legea privind evaluarea de mediu, care asigură consultarea și
participarea publicului, în special în cazul proiectelor publice sau private care au impact asupra
mediului și a comunităților. Mai jos este prezentat un rezumat al reglementărilor la nivel național.
Georgia: Constituția Georgiei, articolul 37, partea 3, prevede că "orice persoană are dreptul de a trăi
într-un mediu sănătos, de a utiliza mediul natural și cultural. Orice persoană este obligată să aibă grijă
de mediul natural și cultural"; articolul 37, partea 5 prevede că "orice persoană are dreptul de a obține
informații complete, imparțiale și în timp util cu privire la mediul său de lucru și de viață"; articolul 41,
partea 1 prevede că "un cetățean al Georgiei are dreptul de a avea acces la informațiile referitoare la
acest cetățean, precum și la documentele oficiale disponibile în instituțiile de stat, cu condiția ca
acestea să nu conțină informații confidențiale de importanță statală, profesională sau comercială, în
conformitate cu normele juridice aplicabile".
Codul de evaluare a mediului din Georgia (nr. 890-IIS din 2017) a intrat în vigoare la 7 decembrie 2017
și reglementează punerea în aplicare a procesului, procedurilor și studiilor de evaluare a impactului
asupra mediului (EIM) în Georgia. Participarea publicului este una dintre cerințele codului.
Moldova: Republica Moldova dispune de următoarea legislație referitoare la implicarea
cetățenilor/părților interesate, care acoperă atât dreptul de acces la informații, cât și participarea la
elaborarea politicilor și la procesul decizional:
- Legea nr. 982 / 2000 privind accesul la informație reglementează interacțiunea dintre furnizorii de
informații și persoanele fizice, obligațiile furnizorilor de informații și protejarea dreptului la informație.
- Legea nr. 64 / 2010 privind libertatea de exprimare garantează dreptul la libertatea de exprimare și
reglementează echilibrul între dreptul la libertatea de exprimare și apărarea vieții private și de familie.
- Legea nr. 239 / 2008 privind transparența în procesul decizional se referă la transparența
informațiilor legate de procesul decizional și la consultarea părților interesate la elaborarea deciziilor.
- Codul administrativ al Republicii Moldova stabilește procedura de examinare a petițiilor cetățenilor
adresate autorităților relevante în scopul asigurării protecției drepturilor și intereselor legitime ale
petiționarilor.
- Legea nr. 86 / 2014 privind evaluarea impactului asupra mediului stabilește baza pentru evaluarea
de mediu. Consultările publice pentru proiectele care necesită o EIM completă sunt obligatorii în etapa
inițială a proiectului înainte de pregătirea EIM (în etapa de definire a domeniului de aplicare) și într-o
etapă ulterioară, atunci când declarația privind EIM este dezvăluită publicului înainte de examinarea
documentației finale (actualizate) de către autoritatea de stat pentru mediu.
- Legea Republicii Moldova cu privire la mediere reglementează medierea ca mijloc alternativ de
soluționare a litigiilor pe cale amiabilă mediatorul și statutul procesului de mediere.

Turcia: Turcia dispune de următoarea legislație referitoare la implicarea cetățenilor/părților
interesate, care acoperă dreptul de acces la informații, dreptul la petiții și participarea la elaborarea
politicilor și la luarea deciziilor.
- Dreptul la petiție (articolul 74 din Constituție) este un drept constituțional conform căruia cetățenii
și străinii care își au reședința în Turcia au dreptul de a se adresa în scris autorităților competente și
Marii Adunări Naționale a Turciei cu privire la cererile și plângerile care îi privesc pe ei înșiși sau pe
cetățeni.
- Legea privind dreptul la informare (articolele 11) reglementează faptul că orice persoană are dreptul
la informare, iar instituțiile și agențiile trebuie să furnizeze informațiile solicitate în termen de 15 zile
lucrătoare.
- Regulamentul nr. 29186 privind evaluarea impactului asupra mediului (articolul 9) prevede că trebuie
organizate reuniuni de implicare a comunității pentru a informa comunitățile și părțile interesate cu
privire la proiect și pentru a primi contribuțiile și reacțiile acestora.
- Dreptul la plângere constituțională (Constituția, articolul 148): Orice persoană se poate adresa Curții
Constituționale pe motiv că unul dintre drepturile și libertățile fundamentale din domeniul de aplicare
al Convenției Europene a Drepturilor Omului care sunt garantate de Constituție a fost încălcat de
autoritățile publice.
Ucraina: Ucraina dispune de următoarea legislație referitoare la implicarea cetățenilor/părților
interesate, care acoperă atât dreptul de acces la informații, cât și dreptul de participare la elaborarea
politicilor și la luarea deciziilor:
- Legislație, orientări și practici privind accesul la informații: Articolul 34 din Constituția Ucrainei
garantează dreptul de acces la informații pentru cetățenii ucraineni. Legea nr. 2939 "privind accesul
la informațiile publice", Legea nr. 2657 "privind informațiile" și Legea nr. 183 "privind secretul de stat"
oferă cadrul de reglementare pentru accesul la diferite tipuri de informații publice. Legea nr. 2939 "Cu
privire la accesul la informațiile publice" prevede că informațiile deținute de autoritățile publice nu
pot fi restricționate, cu excepția cazului în care sunt clasificate ca fiind confidențiale, secrete sau
destinate exclusiv uzului intern.
- Legislația ucraineană privind implicarea cetățenilor: Regulamentul nr. 996 "Cu privire la procedura
de consultare a publicului larg cu privire la stabilirea și punerea în aplicare a politicii publice" specifică
forma și metodele de consultare publică și face distincție între consultările directe, cum ar fi
conferințele, reuniunile, seminariile, conferințele web, și formele indirecte, cum ar fi sondajele
publice. Regulamentul nr. 234 prevede proceduri specifice pentru efectuarea de sondaje și anchete
de opinie de către organele executive guvernamentale cu implicarea consiliului local.
- Mecanismele ucrainene de reclamații: Legea #393 "Cu privire la apelul cetățenilor" definește
(articolul 3, alineatul 4) și reglementează (articolele 16-19) aplicarea mecanismelor de reclamații. Atât
autoritățile naționale, cât și cele locale sunt obligate să examineze în mod obiectiv plângerile
cetățenilor, să despăgubească cetățenii pentru orice încălcare a drepturilor lor și să justifice orice
decizie luată în cadrul examinării plângerilor.

2.2.

Cerințele Băncii Mondiale și ale GEF cu privire la Implicarea Părților
Interesate
Banca Mondială

GEF

Standardul de mediu și social (ESS) 10
"Implicarea părților interesate și dezvăluirea de
informații" din Cadrul de mediu și social (ESF) al
Băncii Mondiale recunoaște "importanța unui
angajament deschis și transparent între
Împrumutat și părțile interesate de proiect ca
element
esențial
al bunelor
practici
internaționale".

Proiectele finanțate de GEF trebuie să respecte
cele mai bune practici internaționale și, în
special, cerințele privind implicarea părților
interesate și consultările publice, așa cum se
specifică în Politica GEF privind implicarea
publicului în proiectele GEF.
Activitățile de implicare a părților interesate din
cadrul proiectului trebuie să fie solide și trebuie
să se facă o dezvăluire suficientă a informațiilor
pentru a promova o mai bună conștientizare și
înțelegere a strategiilor, politicilor și
operațiunilor sale.

Cerințe
-

-

-

Identificarea părților interesate care sunt
afectate de proiect, interesate de proiect și
a grupurilor vulnerabile,
elaborați un plan de implicare a părților
interesate care să implice (i) identificarea și
analiza părților interesate; (ii) planificarea
modului în care va avea loc implicarea
părților
interesate;
(iii)
divulgarea
informațiilor; (iv) consultarea părților
interesate; (v) abordarea și soluționarea
plângerilor; și (vi) raportarea către părțile
interesate,
angajarea cu părțile interesate pe tot
parcursul ciclului proiectului,
să furnizeze părților interesate informații
oportune, relevante, ușor de înțeles și
accesibile și să se consulte cu acestea într-un
mod adecvat din punct de vedere cultural,
să divulge planul de implicare a părților
interesate și să solicite opinia părților
interesate,
să propună și să pună în aplicare un
mecanism de soluționare a plângerilor
pentru a primi și a facilita soluționarea în
timp util a preocupărilor și a plângerilor
părților afectate de proiect în legătură cu
performanța socială și de mediu a
proiectului.

Identificați persoanele sau comunitățile care
sunt sau ar putea fi afectate de proiect,
precum și alte părți interesate,
Planificați un proces continuu care să aibă
loc pe durata de viață a proiectului și
elaborați un plan de implicare a părților
interesate,
să se asigure că aceste părți interesate sunt
implicate în mod corespunzător în ceea ce
privește aspectele sociale și de mediu care
le-ar putea afecta, printr-un proces de
divulgare a informațiilor și de consultare
semnificativă,
să mențină o relație constructivă cu părțile
interesate în mod continuu, prin implicarea
semnificativă în timpul implementării
proiectului.

Planurile de implicare a părților interesate vor fi pregătite în conformitate cu acest cadru, respectând
cerințele Băncii Mondiale și ale GEF în absența unor reglementări naționale.

3. SCURT REZUMAT AL ACTIVITĂȚILOR ANTERIOARE DE IMPLICAREA PĂRȚILOR
INTERESATE
În timpul etapei de pregătire a proiectului, BSEC PERMIS a planificat 7 ateliere de consultare la nivel
național cu părțile interesate din țările semnatare ale Agendei Maritime Comune. Până în mai 2021,
consultările naționale au avut loc în Georgia, Moldova, Turcia, Ucraina, România și Bulgaria. Întâlnirile
au fost anunțate pe pagina de evenimente a site-urilor de țară ale Băncii Mondiale și organizate prin
intermediul Facebook și Zoom, unde a fost asigurată traducerea în limbile oficiale ale țărilor.
Atelierul a fost conceput în două sesiuni de lucru în care părțile interesate discută despre sursele,
impactul și eforturile de prevenire legate de poluarea marină, precum și despre provocările de poluare
specifice fiecărei țări, care alimentează elaborarea Proiectului. În cele din urmă, atelierul a creat o
platformă deschisă pentru ca părțile interesate să discute despre cum să dezvolte o soluție comună și
coordonată împotriva poluării în Marea Neagră.
Documentele atelierului de consultare, prezentările și notele de ședință sunt publicate pe site-ul
OCEMN .

Țara

Data întrevederilor

Turkey
Georgia
Ukraine
Moldova
Bulgaria
Romania

4 februarie 2021
25 februarie 2021
11 martie 2021
22 martie 2021
29 martie 2021
22 aprilie 2021

Rezumat al reacțiilor/sugestiilor părților interesate în cadrul atelierelor naționale de consultare:
La reuniunile naționale de consultare au participat reprezentanți a peste 130 de părți interesate. O
parte esențială a reuniunilor de consultare a fost colectarea de informații de la participanți, printre
care se numărau experți, cadre universitare, funcționari guvernamentali, reprezentanți ai
municipalităților și ai întreprinderilor. În timpul reuniunilor, feedback-urile primite de la participanți
au avut ca scop identificarea surselor, a impactului și a eforturilor de prevenire (lacunele de informare
și instituționale) legate de poluarea marină din regiune, precum și a principalelor provocări legate de
poluare din fiecare țară. Constatările vor alimenta un document de diagnosticare a poluării la nivel
național pentru fiecare țară, care, la rândul său, va informa arhitectura proiectului și crearea unui
instrument eficient de diagnosticare la nivel național și regional. Reuniuni naționale de consultare
organizate în toate statele riverane Mării Negre pentru a căuta:
- contribuții din partea comunităților respective de părți interesate cu privire la poluarea marină,
probleme și priorități urgente legate de prevenirea, reducerea și controlul poluării în Marea Neagră și

oportunități de a informa arhitectura și modalitățile de implementare a programului planificat
"Blueing the Black Sea" (BBSEA),
- informații pentru a sprijini un instrument de diagnosticare a poluării la nivel național și regional, care
va constitui baza de referință pentru acțiuni ulterioare.
Feedback-uri comune primite de la participanți:
- Sprijin general pentru activitatea de diagnosticare a situației și a aspectelor în joc în ceea ce privește
poluarea marină în Marea Neagră.
- Acord general din partea participanților cu privire la faptul că activitățile de diagnosticare reflectă
principalele lacune care trebuie abordate.
- Reacții generale primite cu privire la necesitățile de reglementare în materie de legislație pentru
prevenirea poluării, la consolidarea capacităților antreprenorilor și la necesitatea unor investiții mai
mari din partea instituțiilor bancare sau de dezvoltare.
- Elaborarea de orientări pentru sectoarele-cheie din regiune, cum ar fi agricultura, industria, sectorul
maritim și transportul maritim, este unul dintre feedback-urile primite de la participanți.
- Există un interes ridicat pentru pregătirea unui plan de investiții privind poluarea marină și economia
circulară la nivel național. Participanții afirmă necesitatea unui plan de economie circulară la nivel
național, a inovării în vederea reducerii poluării și a necesității de a elabora orientări în sectoare-cheie.
- Pregătirea investițiilor, planificarea investițiilor și Eco-Innovation Challenge au primit interes din
partea participanților.
- Feedback-ul primit de la participanții din toate țările a arătat că este importantă colaborarea cu
instituțiile la nivel regional. În fiecare dintre cele 7 țări CMA sunt create hub-uri naționale pentru a
spori coordonarea și dialogul între părțile interesate, pentru a oferi informații și schimburi de
experiență.
- Participanții au indicat că participarea și implicarea ONG-urilor în cadrul Eco-Innovation Challenge,
precum și încurajarea participării tinerilor la proiect sunt esențiale.
Subiectele care vor alimenta elaborarea proiectului:
- Stabilirea unui standard de afaceri durabile și promovarea împreună a practicilor de afaceri durabile
și a inovării,
- Promovarea practicilor de afaceri eco-sustenabile și a inovării,
- Integrarea schimbului/managementului de informații în componentele proiectului și stabilirea unor
obiective inteligente.

4. IDENTIFICARE ȘI ANALIZA PĂRȚILOR INTERESATE
4.1. Identificarea Părților Interesate
Părțile interesate sunt definite ca fiind persoane sau grupuri care sunt afectate sau care pot fi afectate
de proiect și care au un interes în proiect.

În faza de pregătire a proiectului, BSEC PERMIS a identificat principalele părți interesate inițiale printre
instituțiile guvernamentale aferente, autoritățile locale, universitățile, ONG-urile naționale și
regionale și organizațiile internaționale și a organizat ateliere de consultare la nivel național cu
participarea acestor grupuri de părți interesate (a se vedea anexa 1 pentru lista participanților).
Având în vedere regionalitatea și domeniul de aplicare a proiectului, lista părților interesate va fi
îmbunătățită pentru perioada de implementare. Proiectul are trei instrumente principale de
implementare care vizează și are un impact asupra diferitelor grupuri de părți interesate:
1- Analiza și elaborarea de politici/planuri
2. Sensibilizarea și formarea profesională
3 - Provocare pentru eco-inovație / Schema de granturi
Pe această bază, Proiectul aplică trei categorii de piloni în identificarea părților interesate care vor
conduce la un proces de implicare incluziv a părților interesate.

În timpul elaborării planurilor de implicare a părților interesate specifice fiecărei țări, țările beneficiare
vor enumera toate părțile interesate relevante care sunt afectate de activitățile proiectului și care sunt
interesate de acestea, asigurându-se că s-a efectuat o selecție atentă pentru a implica părțile
interesate din diferite categorii, în special din partea ONG-urilor și a comunităților. Tabelul de mai jos
sintetizează grupurile de părți interesate care vor constitui baza pentru identificarea părților
interesate specifice fiecărei țări. Această listă nu este exhaustivă și va fi extinsă pe baza contextului
specific din fiecare țară. PSE-urile specifice fiecărei țări, care vor fi pregătite în timpul implementării
proiectului, vor realiza identificarea și cartografierea părților interesate specifice fiecărei țări, care vor
ține cont de contextul local relevant și de natura subproiectelor care vor fi sprijinite în țară. Tabelul de
mai jos prezintă o listă preliminară a părților interesate identificate.

Partea interesată
Comunități

Relația cu
Proiectul

Categoria Părții
interesate

Geografia

afectat

comunitatea

local

Pertinența pentru proiect

Fermieri (producție agricolă și zootehnie)
Pescari (inclusiv mijloace de trai care depind în principal de activitățile
legate de mare)
Gospodării conduse de femei

•

Femei întreprinzătoare
Lucrători migranți
Refugiați
Persoane strămutate în interiorul țării

•

Lucrători din sectoare specifice afectate de poluare
Persoane cu dizabilități
Bătrâni
Minorități etnice

Planurile naționale vor
avea un impact asupra
mijloacelor lor de trai
și/sau a practicilor socioculturale.
Proiectele de granturi pot
avea un impact asupra
mijloacelor lor de trai
și/sau a practicilor socioculturale.

Tineri, tineri antreprenori
Copii
Adăugați părți interesate cu privire la această categorie.
NGO/ CBO Local
afectat
NGO / CBO

local

•

Asociații locale de afaceri (în agricultură, acvacultură, turism și transport
maritim)
Cooperative de dezvoltare agricolă

•

Cooperative de pescuit / acvacultură
Cooperative de turism
Transport maritim
Adăugați părți interesate cu privire la această categorie.
Instituții
afectat
Instituție publică
publice/agenții

național

Ministere de mediu
Ministere de agricultură, turism, transport maritim
Agenții naționale privind inovarea , tehnologia, dezvoltarea SME
Adăugați părți interesate cu privire la această categorie.
afectat /
NGO naționale
NGO
național
interesat

•
•

•

Asociații de afaceri la nivel național
ONG-uri / asociații de afaceri care lucrează în domeniul inovării și al
sustenabilității
ONG-uri care se ocupă de agricultură, acvacultură, turism, transport
maritim, gestionarea apei
Adăugați părți interesate cu privire la această categorie.
Întreprinderi/
local /
afectat
Sector privat
Industrii
național
Camera de Comerț
SME care lucrează în domeniul agriculturii, acvaculturii, transportului
maritim, pescuitului, inovării și tehnologiei
Adăugați părți interesate cu privire la această categorie.

•

•

•

Planurile naționale vor
avea un impact asupra
mijloacelor de trai ale
membrilor lor.
Grupuri-țintă pentru
cursuri de formare,
ateliere de lucru și
proiecte pilot privind
standardele de afaceri
durabile.
Furnizor de contribuții la
planurile naționale
Executant al planurilor
naționale

Planurile naționale vor
avea un impact asupra
mijloacelor de trai ale
membrilor lor.
Furnizori de contribuții
pentru planurile
naționale.
Planurile naționale vor
avea un impact asupra lor
și a membrilor lor.
Grupuri-țintă pentru
cursuri de formare,
ateliere de lucru și
proiecte pilot privind
standardele de afaceri
durabile.

Academia /
interesat
Instituții academice
Universități
Adăugați părți interesate cu privire la această categorie.
Agenții
de
interesat
dezvoltare

național

național

Agențiile de dezvoltare regională din Turcia pentru regiunea Mării Negre

•

Solicitanții provocării EcoInnovării

•

Furnizori de contribuții
pentru planurile
naționale

•

Planurile naționale vor
avea un impact asupra
strategiilor lor de
investiții.

Agenția de Dezvoltare Regională în Moldova
Asociația Națională a Agențiilor de Dezvoltare Regională (NARDA) Ucraina
Adăugați părți interesate cu privire la această categorie.
Municipalități
afectat
Autorități locale
local

Municipalități din regiunea Mării Negre a fiecărei țări

Sedii centrale ale
afectat /
Sector bancar/privat
Băncilor / filiale
interesat
Adăugați părți interesate cu privire la această categorie.
Organizații
interesat
internaționale

național

internațional

Furnizor de contribuții și
co-implementator al
planurilor naționale
• Implementator de
standarde de afaceri
durabile
• Poate fi un beneficiar de
subvernții
Target groups for trainings,
workshops of investment
guidelines.
•

•

Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană (GFCM)
Comisia Mării Negre, care reprezintă Comisia pentru protecția Mării Negre
împotriva poluării - BSC

•

Banca pentru Comerț și Dezvoltare a Mării Negre (BSTDB)
Consiliul de afaceri al BSEC
Comisia Europeană
PNUD
Adăugați părți interesate cu privire la această categorie.
Organizații
interesat
internaționale

•

- Furnizori de contribuții
pentru planurile
naționale și regionale.
- Furnizor de contribuții și
responsabil cu punerea în
aplicare a orientărilor
privind investițiile în
reducerea și prevenirea
poluării.
- Schimb de cunoștințe și
experiență

internațional
Finanțator

GEF
Adăugați părți interesate cu privire la această categorie.
NGO Internațonale
NGOs

interesat

NGO

Instituții internaționale de afaceri (Plastics Europe)
Adăugați părți interesate cu privire la această categorie.

internațional

•

- Furnizori de contribuții
la planurile regionale.

4.2.

Analiza și Cartografierea Părților Interesate

Analiza părților interesate este procesul de examinare a părților interesate identificate în funcție de impactul pe care proiectul îl va avea, fie negativ, fie
pozitiv, asupra mijloacelor de trai, practicilor sociale și culturale ale acestora, de influența pe care o pot avea asupra proiectului, de interesul care arată
așteptările și preocupările lor legate de proiect și, în cele din urmă, de poziția lor. Proiectul va utiliza tabelul de mai jos pentru analiza părților interesate la
nivel regional și național.
Categoria Părții
Interesate

Comunități

NGO / CBO

Instituții publice
Agenții publice
Autorități locale
Academia
Sectorul privat
Organizații finaciare/de
investiții

Organizații
Internaționale /
Multilaterale

Partea Interesată
Fermieri, pescari, gospodării conduse de femei, femei
antreprenor, lucrători migranți, refugiați, persoane strămutate
în interiorul țării, persoane cu dizabilități, bătrâni, minorități
etnice, lucrători din sectoare specifice afectate de poluare,
tineri, etc.
ONG-uri/organisme locale (asociații de afaceri etc.)
Asociații de afaceri naționale
NGO cu privire la inovația, tehnologia, sustenabilitatea
NGO care lucrează în agricultură, aquaculture, turism, transport
miaritm, gestionarea apelor
Ministere de mediu
Ministere de agricultură, transport maritime, etc.
Agenții Naționale privind SME
Agenții Naționale privind inovația, tehnologia, sustenabilitatea
Agenții de Dezvoltare Regională
Municipalități
Universități
Centre de Cercetare
SMEs
Bănci Națioanale
Banca pentru Comerț și Dezvoltare a Mării Negre (BSTDB)
Consiliul de Afaceri al BSEC
Comisia Europeană

UNDP

GEF
Comisia Mării Negre, care constituie Comisia pentru protecția
Mării Negre împotriva poluării - BSC
Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană (GFCM)

Nivelul
Efectului/Interesului
(înalt/ scăzut)

Nivelul
influenței

(înalt/ scăzut)

Așteptare / Preocupare

Poziția

Instituții internaționale de Afaceri (Plastics Europe)

În urma acestei analize, se va utiliza o grilă de impact-influență pentru cartografierea părților
interesate de proiect. În funcție de nivelarea impactului-influenței, părțile interesate vor fi plasate pe
matrice. Cei din caseta nr. 1 sunt părțile interesate primare, cei din caseta nr. 2 sunt părțile interesate
secundare, iar cei din caseta nr. 3 sunt părțile interesate terțiare. Acest lucru va ajuta la identificarea
nivelului și cadenței activității de implicare cu părțile interesate (a se vedea Diagrama de cartografiere
a părților interesate de mai jos).
Țara beneficiară va organiza un atelier de lucru pentru identificarea și analiza părților interesate la
nivel regional, național și local atunci când vor fi disponibile mai multe informații despre proiect. Ca
urmare a acestui studiu, țara beneficiară va finaliza planul de implicare a părților interesate, detaliind
metodele de implicare, instrumentele și calendarul pentru fiecare grup de părți interesate.
O abordare similară de analiză și cartografiere a părților interesate va fi încorporată în documentele
de candidatură pentru Eco-Innovation Challenge și Granturi. Solicitanților li se va cere să prezinte un
plan de implicare a părților interesate împreună cu propunerea lor de proiect.
Diagrama de cartografiere a părților interesate
înaltă

1

Influență înaltă,
Interes redus

Influență înaltă,
Interes înalt

3

2

Influență redusă
Interes redus

Influență redusă,
Interes înalt

Influență

2

redusă
redus

interes

înalt

4.3.

Părțile Interesate la etapa de pregătire

În această etapă a proiectului, părțile interesate sunt identificate din instituțiile naționale, regionale și
internaționale, așa cum sunt enumerate în tabelul de mai jos. Având în vedere componenta de
elaborare a planului și a politicilor din cadrul proiectului, se va efectua o selecție atentă a ONG-urilor,
a organizațiilor locale, a camerelor/uniunilor, a instituțiilor științifice care lucrează în domeniul
agriculturii, turismului, navigației, acvaculturii și gestionării apei de la nivel internațional / regional,
național și local.
Relația cu
proiectul

Categoria
Părții
interesate

Geogragia

Ministerul Protecției
Mediului și Agriculturii
al Georgiei

afectat /
interesat

Instituție
guvernamenta
lă

național

Ministerul Mediului al
Moldovei

afectat /
interesat

Instituție
guvernamenta
lă

național

Ministerul Mediului și
Urbanizării al Turciei

afectat /
interesat

Instituție
guvernamenta
lă

național

Ministerul Agriculturii și
silviculturii al Turciei

afectat /
interesat

Instituție
guvernamenta
lă

național

Ministerul Ecologiei și
Resurselor Naturale al
Ucrainei

afectat /
interesat

Instituție
guvernamenta
lă

național

Comisia Generală pentru
Pescuit în Marea
Mediterană (GFCM)

interesat

organizație
internațională

regional

Comisia Mării Negre, care
constituie Comisia pentru
protecția Mării Negre
împotriva poluării - BSC

interesat

organizație
internațională

regional

The Black Sea Trade and
Development Bank
(BSTDB)

affected /
interested

BSEC Business Council

afectat /
interesat

Partea Interesată

GEF
UNDP
European Commission
Plastics Europe

organizație
internațională

organizație
internațională

Pertinența pentru proiect

•
•

Furnizori de contribuții pentru
planurile naționale și regionale.
Implementator al planurilor
naționale.

•

- Furnizori de contribuții
pentru planurile naționale
și regionale.

•

- Furnizori de contribuții
pentru planurile naționale
și regionale.

regional

Furnizorul de contribuții și cel care
implementează orientările privind
investițiile pentru reducerea și
prevenirea poluării

regional

Furnizorul de contribuții și cel care
implementează orientările privind
investițiile pentru reducerea și
prevenirea poluării

interesat

organizație
internațională

internațional

Finanțator

interesat

organizație
internațională

internațional

Schimb de informație și experiență,
cele mai bune practici

interesat

organizație
internațională

internațional

Schimb de informație și experiență,
cele mai bune practici

NGO

Internațional

Furnizor de contribuții la planurile
regionale

interesat

5. PROGRAM DE IMPLICARE A PĂRȚILOR INTERESATE
5.1.

Scopul Programului de Implicare a Părților Interesate

Însușirea proiectului de către principalele părți interesate este vitală pentru implementarea cu succes
a proiectului. Programul de implicare a părților interesate a fost conceput pentru a se asigura că;
- proiectul dispune de mecanisme eficiente de implicare pentru a primi feedback-uri, contribuții și/sau
preocupări din partea diferitelor grupuri de părți interesate,
- asumarea proiectului de către părțile interesate este susținută.
Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP) va desfășura activități de implicare la nivel local, național
și regional, utilizând diverse metode în funcție de caracteristicile grupului de părți interesate în toate
fazele proiectului; pregătire, implementare, monitorizare și închidere; pe tot parcursul ciclului de viață
al proiectului.
BSEC PERMIS acordă o mare importanță documentării interacțiunilor cu părțile interesate. Proiectul
va utiliza un jurnal de implicare a părților interesate pentru a înregistra și urmări interacțiunile.
Registrul este un instrument viu și trebuie revizuit și actualizat atunci când este introdusă o nouă parte
interesată, atunci când există o schimbare în poziția oricărei părți interesate sau după fiecare activitate
de implicare. UIP va utiliza acest jurnal ca instrument de monitorizare pentru a urmări și înregistra
schimbările în poziția părților interesate și preocupările atenuate. Acesta va sprijini în mod direct
monitorizarea și raportarea proiectului.
Îmbunătățirea dialogului și a colaborării la nivel regional este unul dintre principalele rezultate dorite
ale proiectului. La începutul implementării proiectului, BSEC PERMIS va înființa trei organisme formate
din părțile interesate cheie la nivel național și internațional. Pe lângă rolul lor în guvernanța
proiectului, aceste organisme vor servi, de asemenea, la implicarea principalelor părți interesate de la
nivel național, regional și internațional. Acestea vor permite schimbul de informații în timp util și
continuu către și de la aceste părți interesate cheie, cum ar fi actualizări ale proiectului, cele mai bune
practici. UIP va furniza o scurtă actualizare a progresului proiectului la începutul acestor reuniuni,
având o secțiune separată privind performanța implicării părților interesate.
- Comitetul director regional: RSC va fi alcătuit din reprezentanți ai ministerelor naționale relevante,
care vor oferi îndrumare strategică și la nivel de politici.
- Consiliul de conducere: Acesta va implica OCEMN și agențiile naționale. Agențiile naționale includ
Ministerul Protecției Mediului și Agriculturii din Georgia, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale
și Mediului din Moldova, Ministerul Mediului și Urbanismului și Ministerul Agriculturii și Pădurilor din
Turcia și Ministerul Energiei și Protecției Mediului din Ucraina.
- Comitetul consultativ: Banca Mondială, BSC, PNUD, Comisia Europeană; organizații de afaceri (de
exemplu, Europa Plastică); Banca(e) (BSTD); BBSEA Trimis special.

5.2.

Principii privind implicarea Părților Interesate

Procesele de implicare a părților interesate în cadrul proiectului se vor baza pe următoarele principii
cheie. Aceste principii vor permite UIP să construiască un dialog deschis, constructiv, incluziv și
respectuos, precum și o relație de lucru cu toate părțile interesate relevante.
- Plan cu scop: Conceperea și urmărirea unui plan pentru un angajament eficient.
- Consecvență și coerență: Asigurați-vă că activitățile de implicare sunt consecvente și coerente pe tot
parcursul ciclului de viață al proiectului.
- Informații semnificative: Dezvăluiți informații semnificative părților interesate pentru a permite un
angajament activ și informat.
- Incluziune: Identificați toate părțile interesate relevante, nivelul lor de influență și modul în care sunt
afectate de proiect și facilitați-le implicarea.
- Multicanalitate: Identificați diverse canale, instrumente și materiale care sunt aplicabile din punct de
vedere cultural și accesibile tuturor grupurilor de părți interesate.
- La timp: Implicați părțile interesate relevante încă de la început și conveniți când și cum să vă
implicați.
- Subsidiaritate: Implicați participantul nu doar prin intermediul mecanismelor online, ci ajungeți la ei
în cât mai multe localități.
- Transparență: Promovați o cultură a transparenței și a schimbului de informații cu părțile interesate
și comunicați modul în care contribuția lor va influența proiectul.
- Respectuos: Recunoașteți și respectați expertiza, perspectiva, cunoștințele și nevoile părților
interesate și promovați o cultură a învățării reciproce.

5.3.

Strategia propusă pentru Divulgarea Informației

Proiectul are următoarele informații care trebuie dezvăluite părților interesate în diferite faze.
- Rezumatul și documentele proiectului
- Documente sociale și de mediu; ToR pentru SESA, Raportul SESA, ESMF, ESMP, SEF, SEP, LMP
- Mecanisme de soluționare a plângerilor
- Anunțul privind Eco-Innovation Challenge, procedura de aplicare, rezultatele evaluării
- Anunț privind subvențiile, procedura de aplicare, rezultatele evaluării
- Actualizări privind evoluția proiectului
- Rezultatele proiectului: analiza costului inacțiunii, planuri naționale etc.
Vor fi produse materiale scrise. Conținutul, formatul și limba documentelor vor fi adaptate în funcție
de nevoile grupurilor de părți interesate.

Odată cu demararea proiectului, în fiecare țară se va organiza un eveniment virtual de tip "zi deschisă"
pentru părțile interesate, cu participarea echipei de proiect și a experților. Acest lucru va crea o
platformă pentru ca părțile interesate să pună întrebări despre proiect, să se întâlnească cu echipa de
proiect și cu alte părți interesate. Acest lucru va ajuta, de asemenea, proiectul să îmbogățească grupul
de părți interesate, precum și să servească la vizibilitatea proiectului. UIP va organiza anual
evenimente naționale și internaționale de tip Ziua porților deschise, fie virtual, fie față în față, în
funcție de restricțiile Covid-19.
Rezultatele proiectului, cum ar fi raportul de analiză a inacțiunii, planurile naționale, anunțurile și
rezultatele Provocărilor Eco-Innovatoare și schema de subvenții, sunt, de asemenea, considerate
printre informațiile care urmează să fie dezvăluite părților interesate.
Calendarul și metodele de divulgare pot varia în funcție de fiecare grup de părți interesate. Tabelul
de mai jos rezumă principalele activități de divulgare în funcție de faza proiectului. Acestea vor fi
detaliate în planurile de implicare a părților interesate specifice fiecărei țări.

Etapa
Proiectului

Informația divulgată
•
•

Schița și
Pregătirea

•

•
•
•
•

•
Implementarea •
•

•

•

Rezumatul proiectului
Documente de mediu și
sociale (ToR pentru
SESA, ESMF, SEF, LMP)
Disponibilitatea
mecanismului de
soluționare a
reclamațiilor

Rezumatul proiectului
Documentul de evaluare a
proiectului
Documente E&S
Mecanismul de soluționare a
plângerilor și rapoartele
GRM
Actualizări privind evoluția
proiectului
Formări, ateliere de lucru
Anunțul privind EcoInnovation Challenge,
procedura de aplicare,
rezultatele
Anunț privind subvențiile,
procedura de solicitare,
rezultate
Rezultatele proiectului:
Analiza costului inacțiunii,

Grupurile Părților
Interesate
Ministere
Autoritățile locale
ONG-uri naționale /
internaționale

Metode propuse
•
•
•

Organizații regionale

•

Organizații
internaționale

•
•
•

Ministere
Autoritățile locale
ONG-uri naționale /
internaționale
Organizații regionale
Organizații
internaționale
Comunități
ONG-uri locale / OBC-uri
Întreprinderi naționale și
locale
Universități
Instituții științifice

•

•
•
•
•

•

Corespondență oficială
E-mail
Site-ul virtual de
cunoaștere OCEMN
Reuniuni prin
videoconferință
Reuniuni virtuale de
informare
Reuniunile comitetului
Reuniuni prin
videoconferință
Întâlniri față în față cu
autoritățile locale și
organizațiile locale
Anunțuri la radio, TV, în
ziare și în rețelele de
socializare
Ateliere de lucru
Eveniment virtual de tip
"Ziua ușilor deschise
Site-urile web și
conturile de socializare
ale BSEC
Întâlniri cu grupuri de
discuție cu grupuri
vulnerabile

Perioada

Până la
sfârșitul
anului
2021

planuri naționale, orientări
privind investițiile
Finalizarea

•
•

Progresul proiectului și
raportul final
Rezultatele proiectului

Toate Părțile Interesate

•
•
•
•

Comunicate de presă
Anunțuri pe site
E-mail
Eveniment de închidere

Proiectul recunoaște diferențele culturale, socio-economice, lingvistice și educaționale dintre părțile
interesate din zona proiectului. Proiectul se va asigura că, în funcție de grupul de părți interesate, vor
fi pregătite și furnizate informații relevante în limba relevantă. Documentele cheie și tipurile de
interacțiuni cu aceste părți interesate care necesită traducere vor fi identificate în pregătirea SEP
pentru fiecare țară.
Toate documentele de informare, precum și documentele de realizare a proiectului vor fi publicate pe
site-ul web BSEC Virtual Knowledge: http://www.bsec-bsvkc.org/Forms/BlueingTheBlackSeaProject.
UIP va informa toate părțile interesate despre modul în care pot ajunge la documente și va distribui
informațiile de pe site-ul web.
Luând în considerare evoluția situației pandemiei COVID-19 și restricțiile periodice impuse de
guvernele naționale, cum ar fi restricțiile privind adunările publice, întâlnirile și circulația oamenilor,
vor fi luate în considerare modalitățile alternative de gestionare a consultărilor și a implicării părților
interesate în conformitate cu legile, politicile și normele de distanțare fizică locale în vigoare pentru a
atenua transmiterea virusului. Proiectul va selecta metodele de implicare a părților interesate care
sunt adecvate situației epidemiologice locale.
Aceste abordări alternative pentru implicarea părților interesate vor include: eforturi rezonabile de a
desfășura întâlniri prin canale online (de exemplu, webex, zoom, skype etc.); mijloace diversificate de
comunicare și bazându-se mai mult pe social media, grupuri de chat, platforme online dedicate &
aplicații mobile (de exemplu, Facebook, Twitter, Instagram, Viber, grupuri WhatsApp, grupuri
WhatsApp, linkuri web/site-uri ale proiectului etc.).
În funcție de precauțiile Covid-19 la nivel de țară, UIP poate lua în considerare organizarea de întâlniri
față în față cu autoritățile locale și cu părțile interesate cheie locale, cum ar fi cooperativele de
pescuit/acvacultură, cooperativele de dezvoltare agricolă, organizațiile de turism etc. pentru a le
prezenta proiectul, conținutul acestuia, procesul de consultare, precum și pentru a le actualiza
periodic cu privire la progresul proiectului. În cazul în care astfel de întâlniri nu sunt posibile, se vor
utiliza mijloace virtuale alternative.
Provocările și granturile pentru eco-inovare reprezintă una dintre componentele principale ale
proiectului. UIP se va asigura că anunțul privind cererea de propuneri este public și accesibil tuturor
părților interesate, utilizând canalele de comunicare relevante, inclusiv mass-media, ziare, rețelele
locale și naționale ale potențialilor solicitanți și ale părților interesate. UIP va lua în considerare, de
asemenea, organizarea de întâlniri de informare la nivel local și național pentru a prezenta
programele, procedura de aplicare, precum și criteriile de evaluare. Angajamentele la nivel local sunt
importante pentru a încuraja cererile din partea organizațiilor locale.
Toate informațiile despre Eco-Innovation Challenge și despre granturi vor fi publicate pe Centrul
virtual de cunoștințe al OCEMN. Site-ul web va avea o secțiune specifică pentru "întrebări și
răspunsuri" cu privire la procesul de aplicare. Solicitanții pot pune întrebări cu privire la procesul de
aplicare și de evaluare prin e-mail sau prin intermediul unei interfețe din Centrul virtual de cunoștințe
al BSEC. Toate întrebările primite și la care s-a răspuns vor fi publicate pe site-ul web. În funcție de
întrebări, UIP va lua în considerare, de asemenea, întâlniri de clarificare online.

Proiectul va informa în scris solicitanții Eco-Innovation Challenge și schema de granturi cu privire la
rezultatul cererii lor. Rezultatele vor fi, de asemenea, publicate pe Centrul virtual de cunoștințe al
OCEMN.
UIP își propune să urmeze un proces de evaluare participativ și transparent pentru Eco-Innovation
Challenge și granturi. Acest lucru poate include stabilirea criteriilor de evaluare cu părțile interesate
cheie sau formarea unui comitet de evaluare format din reprezentanți ai părților interesate naționale,
regionale și internaționale.

5.4.

Strategia de Consultare

Proiectul are o gamă largă de subiecte și documente care necesită consultarea părților interesate. În
faza de pregătire, domeniul de aplicare a proiectului și documentele E&S vor fi împărtășite cu părțile
interesate pentru a primi feedback și contribuții. În această etapă, proiectul va utiliza diverse metode,
cum ar fi întâlniri virtuale, interviuri individuale, sondaje și întâlniri de focus-grupuri.
Având o componentă de elaborare a planurilor/politicilor, proiectul poate fi considerat o lucrare la
nivel macro care va avea impact asupra comunităților și a mijloacelor lor de trai atunci când
planurile/politicile vor fi executate. Așadar, analiza participativă a nevoilor și elaborarea planurilor
este vitală pentru succesul proiectului.
UIP se va asigura că reprezentarea comunităților afectate, în special a producătorilor, a pescarilor, a
persoanelor din turismul rural și din transportul maritim, precum și a grupurilor vulnerabile este
menținută mai întâi la nivel național și, atunci când domeniul de aplicare este detaliat, la nivel local.
Această implicare se va face prin intermediul organizațiilor de la nivel național ale acestor grupuri,
cum ar fi camerele, sindicatele și apoi prin intermediul organizațiilor de la nivel local, în funcție de
fiecare țară. Agențiile naționale vor avea un rol esențial în acest proces. UIP va oferi sprijin tehnic
agențiilor naționale, ținând cont de resursele și capacitatea acestora.

5.5.

Strategia pentru a include punctul de vedere al Grupurilor Vulnerabile

Dezavantajați sau vulnerabili se referă la cei care ar putea fi afectați în mod mai probabil de impactul
negativ al proiectului și/sau care sunt mai limitați decât alții în ceea ce privește capacitatea lor de a
profita de beneficiile proiectului. De asemenea, este mai probabil ca o astfel de persoană/grup să fie
exclusă din/nu poate participa pe deplin la procesul de consultare general și, ca atare, poate necesita
măsuri specifice și/sau asistență pentru a face acest lucru.
Având în vedere caracterul regional al proiectului și componenta sa de elaborare a
politicilor/planurilor, părțile interesate locale, cum ar fi ONG-urile locale și comunitățile locale, sunt
considerate printre grupurile vulnerabile. Aceasta poate include - dar nu se limitează la - următoarele:
- gospodării ale căror mijloace de trai depind în principal de activități legate de mare, cum ar fi
pescuitul,
- gospodăriile conduse de femei,
- lucrătorii migranți,
- refugiații,
- persoane strămutate în interiorul țării,
- lucrători din sectoare specifice afectate de poluare,
- persoane cu handicap,

- bătrâni,
- minoritățile etnice,
- tineri,
- copii etc.
Având în vedere componenta Eco-Innovation Challenge și componenta de granturi, IMM-urile la nivel
local, IMM-urile deținute de femei și tinerii antreprenori se numără printre părțile interesate care
necesită măsuri specifice pentru informarea și implicarea acestora în activitățile proiectului.
Planurile de acțiune specifice fiecărei țări vor identifica orice alte grupuri vulnerabile și necesitatea
unei abordări diferențiate pentru anumite grupuri.
Proiectul va adopta o abordare proactivă în ceea ce privește implicarea grupurilor vulnerabile în
activitățile proiectului, care începe cu o selecție atentă a părților interesate de la nivel local. UIP se va
asigura că asociațiile locale de afaceri și ONG-urile locale sunt incluse în planurile de implicare a
părților interesate specifice fiecărei țări, iar pentru persoanele care nu sunt reprezentate prin
intermediul acestor organizații sunt descrise instrumente suplimentare de implicare, cum ar fi întâlniri
de grup, interviuri față în față.

6. ROLURI, RESPONSABILITĂȚI ȘI RESURSE PENTRU IMPLICAREA PĂRȚILOR
INTERESATE
BSEC PERMIS va înființa o echipă de proiect formată dintr-un manager de proiect din cadrul
personalului OCEMN și 9 angajați care vor fi angajați special pentru acest proiect, care va servi drept
unitate de implementare a proiectului (UIP).
PIU este responsabilă pentru implementarea programului de implicare a părților interesate și a
mecanismului de redare a plângerilor din cadrul proiectului.
Comitetul director regional (Regional Steering Committee - RSC) și Consiliile de conducere (Governing
Councils - GC) vor avea un rol de monitorizare a implementării. UIP, RSC și CG vor discuta și vor stabili
indicatori cheie de performanță pentru programul de implicare a părților interesate și pentru
mecanismul de soluționare a plângerilor.
Bugetul pentru executarea planului de implicare a părților interesate va fi planificat pentru
dezvoltarea de software, activități de implicare cu diferite părți interesate, materiale de comunicare
și vizibilitate și evenimente. Bugetul estimat pentru activitățile generale ale SEP este de 219.500 USD.
Defalcarea bugetului este prezentată mai jos.

Activitatea

Unitate

# per
unitate

Costul
uintății
(USD)

Costul total
(USD)

per an

4

$500

$2.000

per
eveniment

12

$3.500

$42.000

per vizită

8

$5.000

$40.000

Evenimente și Întruniri
Abonament la platformele digitale pentru ziua
ușilor deschise virtuale și alte întâlniri virtuale ale
părților interesate
Evenimente anuale de implicare a părților
interesate la nivel național și local
Vizite de monitorizare a părților interesate la
proiectele de subvenții

Eveniment de finalizare a proiectului (4 la nivel
național)

per
eveniment

4

$10.000

$40.000

Materiale de comunicare (infografice, materiale
vizuale, postere, pliante etc.)

sumă fixă

1

$10.000

$10.000

Materiale pentru mecanismul de soluționare a
reclamațiilor (inclusiv formularul de reclamații)

sumă fixă

1

$2.500

$2.500

per țară

4

$3.000

$12.000

Programe pentru implicarea părților interesate

per serviciu

1

$20.000

$20.000

Monitorizarea de către terți a performanțelor de
implicare a părților interesate

per service

1

$28.000

$28.000

Cursuri de formare pentru personalul proiectului,
principalele părți interesate și
contractori/beneficiari privind mecanismul de
soluționare a reclamațiilor

per
instruire

4

$2.000

$8.000

Proiectare și Printare

Servicii
Traducerea materialelor de comunicare și a
documentelor E&S

Cheltuieli neașteptate

Total

$15.000

$219.500

Proiectele de granturi care pot avea o frecvență ridicată de interacțiune cu comunitățile și un impact
social, economic, cultural și de mediu la nivel local și național și care durează mai mult de șase luni
trebuie să aibă cel puțin un ofițer de legătură cu comunitatea, care va fi responsabil de punerea în
aplicare a planului de implicare a părților interesate și de raportarea periodică către UIP.
PSE specifice fiecărei țări trebuie să fie pregătite, divulgate și consultate înainte de începerea
activităților proiectului în țările beneficiare. OCEMN este responsabilă pentru pregătirea PSO specifice
fiecărei țări.

7. MECANISM DE SOLUȚIONARE A RECLAMAȚIILOR
Având în vedere domeniul de aplicare al proiectului, UIP se așteaptă mai degrabă la feedback-uri decât
la plângeri legate de activitățile din cadrul componentei 1. Un plan de informare și consultare bine
structurat este esențial pentru această componentă a proiectului.
Proiectul va stabili un dialog deschis și respectuos cu toate părțile interesate și va saluta feedbackurile din partea membrilor comunității, ONG-urilor, întreprinderilor, grupurilor guvernamentale și
industriale și a altor părți interesate. Feedback-urile pot include întrebări, comentarii, solicitări de
informații, sugestii, îngrijorări și plângeri. Toate reacțiile vor fi documentate și vor primi un răspuns.
Unele feedback-uri pot identifica o plângere. În acest caz, UIP va iniția procedura de reclamație.
Este mai probabil ca reclamațiile să apară în timpul implementării celei de-a doua componente a
proiectului, în care se organizează cursuri de formare, campanii de sensibilizare, se finanțează proiecte
de granturi și se dă startul pentru implementare. UIP va elabora și va pune în aplicare un mecanism
de soluționare a plângerilor odată cu implementarea proiectului. Mecanismul de soluționare a
plângerilor va fi prezentat tuturor părților interesate, inclusiv beneficiarilor de granturi și părților
interesate de proiectele de subvenții.

Scopul
Proiectul va dispune de un mecanism transparent și imparțial de soluționare a plângerilor pentru:
- să identifice problemele și preocupările cât mai devreme posibil pentru a le aborda în timp util și în
mod proactiv
- îmbunătățirea continuă a performanței proiectului
- să demonstreze angajamentul Proiectului față de implicarea semnificativă a părților interesate și
respectul față de opiniile și preocupările părților interesate.
Principiile
Proiectul va avea o procedură de soluționare a plângerilor bazată pe următoarele principii cheie:
- Orice persoană sau organizație își poate exprima în orice moment preocupările, plângerile și
nemulțumirile, fără teamă de represalii și răzbunări.
- Toate plângerile vor fi tratate într-un mod corect și respectuos.
- Atunci când se primește o plângere, UIP va răspunde părții interesate pentru a confirma primirea
acesteia în termen de cinci (5) zile lucrătoare. În acest moment, părții interesate i se vor furniza, de
asemenea, informații despre timpii de răspuns, etapele următoare și o persoană de contact în cadrul
echipei. Reclamațiile vor fi soluționate în termen de 30 de zile calendaristice.
- Procesul (primirea, investigarea și soluționarea) va fi consecvent și transparent.
- Informațiile privind o plângere (și investigațiile și deciziile aferente) vor fi documentate.
- Informațiile personale despre părțile interesate afectate vor fi tratate ca fiind confidențiale. UIP va
respecta alte solicitări de confidențialitate, după caz. Se va permite depunerea de plângeri anonime.
Mecanismul de soluționare a plângerilor va primi, de asemenea, plângeri legate de hărțuirea sexuală
și de exploatarea și abuzul sexual.
- Plângerile legate de activitățile proiectului, managementul proiectului, activitățile UIP sau ale
contractorului, inclusiv activitățile beneficiarului de granturi, pot fi depuse prin intermediul
mecanismului de reclamații.
- Părțile interesate afectate pot alege în orice moment să urmeze mecanismul de redare a
reclamațiilor al Băncii Mondiale și / sau căi de atac externe.
Înregistrare, urmărire și monitorizare
Deoarece plângerile fac parte din implicarea părților interesate, proiectul va avea o interfață pentru
plângeri, precum și pentru feedback-uri în software-ul de implicare a părților interesate. Aceasta va
ajuta la gestionarea sistematică a plângerilor în funcție de timpii de răspuns. Banca Mondială, GEF și
Comitetul director regional vor avea acces la un program informatic prin care vor putea vedea
statisticile și performanța gestionării plângerilor.
Tot personalul proiectului, inclusiv beneficiarii, va avea o sesiune de conștientizare cu privire la
mecanismul de soluționare a plângerilor. Este esențial ca personalul de proiect să perceapă faptul că
mecanismul de soluționare a plângerilor este unul dintre instrumentele puternice pentru a primi
reacțiile și preocupările părților interesate în vederea gestionării și atenuării oricărui impact al
proiectului. Proiectul va stabili indicatori cheie de performanță (KPI) specifici pentru performanța
gestionării plângerilor.
Procesul
Mecanismul de soluționare a reclamațiilor va fi prezentat tuturor părților interesate, explicându-se
pentru ce este, cui se adresează, care sunt principiile care vor fi respectate, modul în care o parte
interesată își prezintă o îngrijorare/reclamație și cum va fi gestionată această îngrijorare/conformitate
(etapele). Acesta va fi prezentat în mod clar părților interesate de proiectele de finanțare.

Formularele de reclamații vor fi publicate online și, de asemenea, vor fi tipărite și distribuite părților
interesate locale, dacă este necesar. Formularele vor fi în 6 limbi: engleză, georgiană, moldovenească,
turcă, ucraineană și rusă.
Reclamațiile vor fi gestionate în cinci etape.

Etapa 1 – Sugestie recepționată: Părțile interesate își pot transmite feedback-ul legat de proiect în
mai multe moduri; verbal în timpul unei întâlniri, prin intermediul site-ului web, e-mail, telefon sau
corespondență oficială etc. În ambele moduri, PIU se va asigura că acesta este documentat, încorporat
și că i se va răspunde după cum este necesar. În unele cazuri, acest proces poate identifica o plângere.
În acest caz, se inițiază etapa 2. UIP va răspunde la solicitări în termen de cinci (5) zile lucrătoare.
Etapa 2 - Reclamație înregistrată: Atunci când este identificată o plângere, aceasta este înregistrată
oficial și i se atribuie un număr unic de identificare. Aceasta este clasificată pe baza tipului de plângere
și a gravității acesteia. Un răspuns inițial este trimis persoanei (persoanelor care au ridicat reclamația,
în care se confirmă feedback-ul acestora și se descriu următoarele etape ale procesului de soluționare
a reclamației, estimările de timp pentru aceste etape și o persoană de contact.
Etapa 3 - Investigare și soluționare: UIP va investiga plângerile și circumstanțele care le înconjoară.
Aceste investigații vor fi întreprinse în timp util. Rezultatele acestor investigații vor fi analizate și se va
propune o rezoluție. Elaborarea rezoluției poate implica consultarea cu persoana (persoanele)
implicată (implicate) și, în unele cazuri, cu o terță parte independentă. Soluția propusă va fi apoi
comunicată în mod oficial tuturor părților. UIP va finaliza procesul și va răspunde reclamantului în
termen de 30 de zile calendaristice.
Etapa 4 - Rezoluție: În cazul în care rezoluția este acceptată de toate părțile, aceasta este pusă în
aplicare, iar plângerea este închisă. În cazul în care rezoluția nu este acceptată, aceasta va fi
reexaminată și se poate propune o rezoluție revizuită. Persoana (persoanele) afectată (afectate) poate
(pot) alege în orice moment să recurgă la căi de atac externe, inclusiv dacă nu se poate ajunge la o
soluționare convenită.
Etapa 5 - Monitorizare și evaluare: După punerea în aplicare a rezoluției, aceasta va fi monitorizată,
iar eficacitatea sa va fi evaluată. Toate părțile vor fi notificate cu privire la punerea în aplicare a soluției
și vor avea posibilitatea de a oferi feedback cu privire la procesul de soluționare a plângerilor și la
punerea în aplicare a acestuia.
Sistemul de soluționare a reclamațiilor al Băncii Mondiale
Comunitățile și persoanele fizice care consideră că sunt afectate în mod negativ de un proiect sprijinit
de Banca Mondială (BM) pot depune plângeri la mecanismele existente de soluționare a plângerilor la
nivel de proiect sau la Serviciul de soluționare a plângerilor (Grievance Redress Service - GRS) al BM.
GRS se asigură că plângerile primite sunt examinate cu promptitudine pentru a răspunde
preocupărilor legate de proiect. Comunitățile și persoanele afectate de proiect își pot depune
plângerile la Grupul de inspecție independent al BM, care stabilește dacă a avut loc sau ar putea avea
loc un prejudiciu ca urmare a nerespectării de către BM a politicilor și procedurilor sale. Plângerile pot

fi depuse în orice moment după ce preocupările au fost aduse direct în atenția Băncii Mondiale, iar
conducerea Băncii a avut posibilitatea de a răspunde.

8.

MONITORIZARE ȘI RAPORTARE
8.1.

Implicarea Părților Interesate în activitățile de monitorizare

Metodele de urmărire și monitorizare, precum și instrumentele vor fi discutate cu părțile interesate
cheie. Modul de urmărire a progreselor, de colectare și de analiză a datelor va fi discutat și convenit
în cadrul reuniunilor comitetului. KPI pentru performanța proiectului și implicarea părților interesate
vor fi, de asemenea, stabilite împreună cu părțile interesate cheie care sunt membrii comitetului
director regional și ai consiliului de conducere.
UIP va înființa un grup format din membri ai comunității, reprezentanți ai ONG-urilor, cadre
universitare, experți din municipalități și ministere pentru monitorizarea proiectelor de grant. Fiecare
grup va identifica și va stabili domeniul de aplicare, criteriile și calendarul studiului de monitorizare.
Monitorizarea granturilor va include întâlniri față în față cu grupurile afectate de fiecare proiect de
grant.
Monitorizarea de către terți va fi efectuată pentru performanța proiectului în raport cu cerințele
documentelor de proiect și ale cerințelor E&S.

8.2.

Raportarea către Grupurile de Părți Interesate

Performanța gestionării programului de implicare a părților interesate va fi urmărită, monitorizată și
raportată creditorilor, Băncii Mondiale și GEF, precum și părților interesate. Pentru creditori,
rapoartele vor avea secțiuni separate pentru activitățile de implicare a părților interesate (cu
subsecțiuni privind implicarea comunității locale, a grupurilor vulnerabile și a ONG-urilor) și
reclamațiile. Rapoartele vor fi însoțite de o hartă actualizată a părților interesate și de performanțele
în materie de gestionare a plângerilor în raport cu KPI.
UIP va da startul reuniunilor comitetelor (Comitetul regional, Consiliul de conducere, Comitetul
consultativ) cu o scurtă actualizare a activităților de implicare a părților interesate și a plângerilor.
Aceste actualizări vor include consultări cu grupurile vulnerabile, comunitățile locale și ONG-urile și un
rezumat al reacțiilor și plângerilor.
În cazul granturilor, modelul de raportare a proiectului de grant va avea o secțiune pentru implicarea
părților interesate și consultarea comunității. Beneficiarii de granturi vor prezenta hărți actualizate ale
părților interesate împreună cu rapoartele lor de progres.
De asemenea, UIP va publica lunar/trimestrial pe site-urile web ale proiectului indicatorii de
performanță privind implicarea părților interesate și actualizările privind progresele înregistrate.

9. MODEL PENTRU SEP SPECIFICE ȚĂRII
Modelul de plan de implicare a părților interesate al Băncii Mondiale, însoțit de tabele, va fi utilizat în
planurile de implicare a părților interesate specifice fiecărei țări. Consultați Anexa 2.

10. REFERINȚE
World Bank, 2018, Template for ESS10: Stakeholder Engagement and Information Disclosure,
Stakeholder Engagement Plan and Stakeholder Engagement Framework
World Bank, 2018. Guidance Note for Borrowers, Environmental and Social Framework for IPF
Operations, ESS10: Stakeholder Engagement and Information Disclosure

11. ANEXE
ANEXA 1 - Lista participanților la reuniunile naționale de consultare
Turcia – 4 februarie 2021
- Ministerul Mediului și Urbanismului din Republica
Turcia
- Universitatea Sinop, Facultatea de Pescuit,
Departamentul de Biologie Marină
- Ministerul Transporturilor, Afacerilor Maritime și
Comunicațiilor din Republica Turcia
- Universitatea Muğla Sıtkı Koçman
- Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Turcia
- KTU Facultatea de științe marine
- Ministerul Culturii și Turismului al Republicii Turcia
- Sahil Güvenlik Komutanlığı
- Ministerul Industriei și Tehnologiei al Republicii
Turcia
- TÜRÇEV Ministerul Agriculturii și Silviculturii al
Republicii Turcia
- Fundația pentru educație de mediu din Turcia

- Comandamentul forțelor navale turcești
- Ilbank
- Ministerul Energiei și Resurselor Naturale al
Republicii Turcia
- Banca Turcă de Dezvoltare și Investiții (TKYB)
- Municipalitatea Sarıyer, Istanbul
- PNUD Turcia
- Consiliul de cercetare științifică și tehnologică al
Turciei (Tubitak), Centrul de cercetare Marmara
- Comisia Europeană
- Institutul de științe marine al Universității tehnice
din Orientul Mijlociu
- Conferința regiunilor maritime periferice (CRPM)
- Universitatea din Ankara, Institutul de gestionare
a apei
- Mecanismul de asistență pentru Marea Neagră

Georgia - 25 februarie 2021
- Ministerul Mediului și Resurselor Naturale din
Georgia
- Universitatea de Stat Shota Rustaveli din Batumi
- Ministerul Educației, Științei și Sportului din
Georgia
- CENTRUL REGIONAL DE MEDIU PENTRU CAUCAZ
- Agenția Națională de Mediu din Georgia
- REȚEAUA DE ONG-URI DE MEDIU DIN CAUCAZ
- Ministerul Agriculturii din Adjara

- Fauna & Flora International
- Administrația reprezentantului de stat din Guria
- PNUD Georgia
- Municipalitatea Kobuleti
- Centrul pentru eficiență energetică Georgia
- Academia maritimă de stat din Batumi
- SOCAR Industrial Services LLC
- Iv. Javakhishvili Universitatea de Stat din Tbilisi
- Mecanismul de asistență la Marea Neagră

Ucraina – 11 martie 2021
• Ministerul Protecției Mediului și al Resurselor
Naturale din Ucraina
• Ministerul Educației și Științei din Ucraina
• Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei
• Ministerul pentru Dezvoltarea Economiei,
Comerțului și Agriculturii din Ucraina
• Academia Națională de Științe a Ucrainei, SSI
MorGeoEcoCenterУправління екології та
природних
ресурсів
Миколаївської
ОДА(Department of Ecology and Natural
resources of the Nikolaev regional state
administration)

• Centrul Ecologic Național din Ucraina

• Департамент екології та природних ресурсів
ОДА (Department of Ecology and Natural
Sciences resources of the regional state
administration)

• State Scientific Institution "Center for Problems
of Marine Geology, Geoecology and
Sedimentary Ore Formation of the National
Academy of Sciences

• Institutul de biologie marină al NAS din Ucraina

• Odessa National I.I. Mechnikov University

• Universitatea de Stat de Mediu din Odessa

• Ассоциация Портовое
Community Association)

• Consiliul municipal Bilhorod-Dnistrovsky
• Agenția de stat pentru pescuit din Ucraina
• ДП "Адміністрація морських портів України"
(SE "Administration of seaports Of Ukraine ")
• Centrul Național de Cercetare Antarctică din
Ucraina
• Hydrogen System Engineering LLC
• Агентство местного развития Коблевской ОТГ
(Local development agency Koblevskaya OTG)

• Academia Maritimă de Stat din Kherson
• ONG Ecoaction
• ONG Clusterul de inovare din industria
pescuitului din UcrainaАБ "УКРГАЗБАНК" (JSB
UKRGASBANK)
• GFCM
• UNDP
• NGO Agricola

сообщество

(Port

• Amiral Makarov Universitatea Națională de
Construcții Navale Makarov
• Common Maritime Agenda National Hub of
Ukraine
• Daynewspaper
• Conferința
(CRPM)

regiunilor

maritime

periferice

Moldova – 22 martie 2021
- Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și
Mediului al Republicii Moldova

- Academia de administrare Publică (Academy of
Public Administration)

- Ministerul Finanțelor din Republica Moldova

- Asociația patronală a industriei turismului din
Republica Moldova

- Autoritatea Bazinală de Gospodărire a Apelor din
Republica Moldova

- Institutul de Chimie

- Agenția de Mediu a Republicii Moldova

- Agenția Austriacă de Dezvoltare

- Агентство Регионального Развития АТО
Гагаузия (Agenția de Dezvoltare Regională ATO
Găgăuzia)

- ICS "DANUBE LOGISTICS" Srl

- Фонд Образования и Развития - Молдова
(Fundația pentru Educație și Dezvoltare - Moldova)

- EU4Environment Moldova

- Serviciul Hidrometeorologic de Stat

- ONG Caroma Nord Moldova

- Universitatea de Stat din Tiraspol (Universitatea
de Stat din Tiraspol)

- ONG IRR Here and Now

- Institutul de Inginerie Energetică

- EcoContact

- AO, Ecostrategii
- ONG OIKUMENA
- RAC Societate și mediu

- Comisia Generală pentru Pescuit în Marea
Mediterană și Marea Neagră / FAO
- Mecanismul de asistență pentru Marea Neagră
- PWC

Bulgaria – 22 aprilie 2021
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

- Ministerul Mediului și Apelor din
Republica Bulgaria
- Ministerul Dezvoltării Regionale și
Lucrărilor Publice al Republicii Bulgaria
Ministerul
Transporturilor,
Comunicațiilor și Tehnologiei Informației
din Republica Bulgaria
- Ministerul Turismului din Republica
Bulgaria
- Ministerul Energiei din Republica Bulgaria
- Municipalitatea din Varna
- Administrația maritimă bulgară Decanatul Varna
- Compania bulgară de infrastructură
portuară
- Agenția de dezvoltare economică
regională Stara Zagora
- Institutul de Oceanologie, Academia
Bulgară de Științe
- Academia Bulgară de Științe, Institutul de
Cercetări Economice
- Academia navală Nikola Vaptsarov
- Prof. Dr. Asen Zlatarov Universitatea din
Burgas
- Universitatea liberă din Burgas
- Universitatea "Paisii Hilendarski" din
Plovdiv
- Asociația Institutul Mării Negre
- Clusterul regional "Nord-Est"

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

- Uniunea autorităților locale bulgare de la
Marea Neagră
- Punct de informare districtual Burgas
- Portul Varna EAD
- Camera de Comerț și Industrie din Varna
- Camera bulgară de navigație
- Clusterul maritim din Bulgaria
- Centrul pentru studii costiere și marine
(CCMS)
- Fundația Via Pontica
- Fundația bulgară pentru biodiversitate
- "CHAR - Blacksea Association for
Development - Burgas", asociație nonprofit de utilitate publică
- FLAG Shabla- Kavarna-Balchik
- Comisia generală pentru pescuit pentru
Marea Mediterană și Marea Neagră / FAO
- Mecanismul de asistență pentru Marea
Neagră
- Institutul European pentru Turism
Cultural EUREKA NPO
- Institutul pentru modernizare ecologică
- Rețeaua de ONG-uri de la Marea Neagră
- Asociația "Forum"
- Cosmos Shipping AD
- Centrul Național pentru Dezvoltare
Regională
- Comisia Europeană
- Bon Marine Ltd.

ANEXA 2 - Model pentru planurile de implicare a părților interesate specifice fiecărei
țări
1. Introducerea și Descrierea Proiectului
2. Scurt rezumat al Activităților anterioare de Implicare a Părților Interesate
3. Stakeholder Identification and Analysis Identificarea și Analiza Părților interesate
Tabelul Identificării Părților interesate
Partea Interesată

Relația cu
proiectul

Categoria
Părții
interesate

Geografia

Pertinența pentru proiect

Tabelul analizei Părții Interesate
Categoria
Părții
Interesate

Partea Interesată

Nivelul
Efectului/Interesului
(înalt/ scăzut)

Nivelul
influenței
(înalt/ scăzut)

Așteptare /
Preocupare

4.

Programul de implicare a părților interesate

4.1.

Strategia propusă pentru divulgarea informațiilor

4.2.

Strategia propusă pentru consultare

4.3.

Strategia propusă pentru a încorpora punctul de vedere al grupurilor vulnerabile

4.4.

Planul de activități de implicare a părților interesate

Etapa
Proiectului

Partea
Interesată

Scopul
implicării

4. Resurse și Responsabilități
5. Mecanismul de Soluționare a reclamațiilor
6. Monitorizare și Rapaortare

Metode
folosite

Perioada /
Frecvența

Locația

Poziția

Responsibilitea

ANNEX 3 – Formularul de Sugestii și Reclamații

Formular de sugestii și Reclamații

Data
Nume
Contacte

email
telefon
adresa

Limba preferată pentru
comunicare

English, Georgian, Moldovan, Turkish, Ukrainian, Russian

Sugestii Generale

Rezumați sugestiile, întrebările sau preocupările dumneavoastră.

Reclamație

Descrieți incidentul sau reclamația.

Data
incidentului
Ce sugestii propuneți pentru rezoluție?

Locația
incidentului

Țara / Oraș / Sat

Vă rugăm să includeți orice alte informații care pot fi relevante pentru acest incident/reclamație.
Fotografii, documente, altceva ce ar fi util pentru înţelegerea reclamației.

Informațiile dumneavoastră personale vor fi înregistrate în scopul analizei datelor privind consultarea
părților interesate și pentru a răspunde plângerii dumneavoastră. Pentru a vă soluționa plângerea,
informațiile pe care le-ați furnizat pot fi partajate, dacă este necesar, cu alte părți implicate în proiect, dar nu
vor fi vândute sau distribuite niciunei terțe părți.
În cazurile în care informațiile sunt comunicate unor părți care nu sunt implicate în soluționarea plângerii,
informațiile dumneavoastră personale nu vor fi furnizate. Aveți dreptul de a contacta Proiectul BBSEA-GEF în
orice moment pentru a obține acces la informațiile dvs. personale și pentru a solicita Proiectului BBSEA-GEF
să rectifice orice informații personale pe care le considerați inexacte.

