
 
REGULAMENT  

 
Comitetul de monitorizare a impactului social 

 
Comitetul de monitorizare a impactului social (CMIS) susține comunitatea în monitorizarea 
impactului social/de mediu al lucrărilor de reconstrucție din cadrul Proiectului ”Îmbunătățirea 
drumurilor locale” (PIDL). CMIS este creat ca o structură socială, neguvernamentală și apolitică. 
Este înființat pe bază de proiect, având ca membri persoane din localităţile afectate de subproiecte, 
cu scopul de a asigura participarea comunităţii la monitorizarea impactului de mediu/social asupra 
localităților care poate să apară în cursul implementării Proiectului.  
 

Principii 
 
CMIS va depune eforturi pentru consolidarea implicării părţilor interesate, creșterea transparenței și 
promovarea încrederii. În plus, CMIS va facilita comunicarea dintre comunitățile Proiectului și 
executantul de lucrări, cu scopul de a crea o înțelegere reciprocă între părțile interesate și o 
atmosferă de prietenie, cooperare și participare în cadrul comunităților Proiectului. 
  
CMIS are rolul de a asigura instrumente rapide, fiabile și corespunzătoare pentru comunicarea între 
comunități și antreprenorii PIDL și de a informa privind mecanismul de monitorizare a PMM al 
Inginerului, în timp ce monitorizarea profesionistă va fi efectuată de către Inginer. În consecință, 
activitatea membrilor CMIS este cu titlu gratuit. 

Următoarele puncte rezumă principiile de bază după care acționează CMIS și membrii săi: 
• Independenţă: CMIS va activa independent de toate influențele politice, sociale, 

organizaționale și de altă natură.  CMIS va reprezenta exclusiv interesele comunităților sale. 
Conducerea Proiectului sau orice altă parte interesată nu trebuie să impună restricţii privind 
domeniul de aplicare, conținutul, comentariile și recomandările rapoartelor/informaţiilor de 
monitorizare.  

• Transparență: O consultare semnificativă cu părţile interesate este esențială pentru 
credibilitatea și importanța procesului de monitorizare. Pentru a asigura o mai bună 
implementare a Proiectului, toate informaţiile de monitorizare trebuie comunicate tuturor 
membrilor CMIS, comunităților afectate și Beneficiarului. Toate discuțiile despre sarcinile și 
funcțiile CMIS vor fi transparente. Toate ședințele CMIS vor fi înregistrate corespunzător și 
puse la dispoziția publicului. Pentru a facilita un proces decizional eficient, toate părțile vor 
avea acces la informațiile privind activitatea CMIS. CMIS va trimite periodic notificări către 
mass-media locale.  

• Etică: Monitorizarea nu trebuie să reflecte interese personale, politice sau organizaționale. 
Orice conflict de interese va fi publicat, iar atunci când află despre un conflict de interese, 
orice membru al CMIS va demisiona.  

• Imparţialitate: Membrii CMIS vor depune eforturi pentru a acționa în mod obiectiv și 
nepărtinitor. Libertatea de exprimare și respectarea altor opinii sunt fundamentele existenței 
CMIS.  

• Calitate: Activitatea membrilor CMIS va respecta standardele minime de calitate stabilite 
prin acest cadru.  

• Egalitate și responsabilitate: Fiecare membru al CMIS are drepturi egale cu ceilalți în 
luarea deciziilor colective și individuale. Fiecare membru al CIMS este responsabil pentru 
executarea promptă a sarcinilor rezultate din procesul de activitate. 

 
Funcții și componență 

 



CMIS va depune eforturi pentru consolidarea implicării părţilor interesate, creșterea transparenței și 
promovarea încrederii. În plus, CMIS va facilita comunicarea dintre comunitățile Proiectului și 
executantul de lucrări, cu scopul de a crea o înțelegere reciprocă între părțile interesate și o 
atmosferă de prietenie, cooperare și participare în cadrul comunităților Proiectului. 
 
CMIS are un rol consultativ pe lângă Inginer, în legătură cu monitorizarea impacturilor de mediu 
și sociale în comunitățile vizate de PIDL.  Funcţiile de bază ale CMIS sunt: 

• Monitorizează implementarea Proiectului pentru respectarea salvgardărilor de mediu și 
sociale aplicabile Proiectului. Totuși, sub nici o formă, nici unul din membrii CMIS nu se va 
amesteca în activitatea executantului de lucrări. CMIS va informa Inginerul despre orice îngrijorări 
ale comunității privind mediul și societatea, iar Inginerul va lua măsuri pentru a le aborda.            

• Supraveghează periodic șantierul în timpul fazei de construcție pentru a asigura un impact 
minim asupra mediului. Se pot planifica în avans vizite ale CMIS la șantier, împreună cu Inginerul, 
informat cu cel puțin cinci zile lucrătoare înainte de vizită, sau vizite de monitorizare ad-hoc ale 
membrilor CMIS, fără informarea prealabilă a Inginerului sau executantului de lucrări.  

• Supraveghează amploarea neplăcerilor și/sau pericolelor pentru sănătate cauzate sau care pot 
fi cauzate populaţiei locale. 

• Supraveghează nivelul la care mediul și comunitatea sunt afectate și, atunci când este 
necesar, propune, discută și recomandă Inginerului măsuri de atenuare corespunzătoare. 

• Informează Inginerul despre nerespectarea de către executantul de lucrări a salvgardărilor 
sociale și de mediu.  

• Promovează sensibilizarea la problemele ecologice în comunitățile locale. 
• Difuzează informaţii relevante despre Proiect în comunitățile lor. 
• Consolidează încrederea între participanți, părţile interesate și persoanele afectate. 
• Informează permanent despre procedura de rezolvare a neînţelegerilor și canalele de 

comunicare cu publicul. 
• Pentru a menține o abordare complet participativă a comunității și a primi sugestii și opinii 

de la o comunitate mai extinsă, CMIS va organiza periodic consultări deschise în comunitate și 
discuţii în grupul de dezbateri.  Ori de câte ori este necesar, Inginerul va oferi sprijin deplin în 
facilitarea consultărilor.  

• Colectează, documentează și prezintă Inginerului orice plângeri colective sau individuale sau 
sugestii pentru măsuri ulterioare, prin intermediul unui mecanism de rezolvare a plângerilor bine 
stabilit de către Inginer, care va asigura un proces simplu și rapid de primire, evaluare și rezolvare a 
plângerilor legate de Proiect, în numele localităților pe care le reprezintă.  

• Informează comunitatea/persoanele fizice despre rezultatele plângerilor/sugestiilor lor. 
Mecanismul de monitorizare al CMIS este paralel celui oficial, iar membrii comunității sunt în 

drept să aleagă pe care îl folosesc sau să le folosească pe ambele. 
 
 
Comunitățile afectate de Proiect vor alege membrii CMIS care le vor reprezenta și le vor apăra 
interesele. Este vital să fie alese persoane care pot contribui la dezvoltarea localităților și pot face 
auzite vocile oamenilor. Cel puțin 30% din membrii Comitetului vor fi de gen feminin. 
 
CMIS poate avea în vedere includerea în componența sa a reprezentanților următoarelor 
organizații: 

1. Reprezentantul Beneficiarului (ASD) 



2. Reprezentanţi ai autorității publice locale/părţilor interesate: primar/secretar, directorul 
școlii, asistentul social, instituţia medicală locală și alții.  

3. Reprezentantul ONG-ului local/grupului de femei  
4. Reprezentantul Inginerului   

- Reprezentantul antreprenorului poate participa la ședințele CMIS dacă își exprimă acest 
interes și dacă membrii CMIS consideră potrivit.  

 
 CMIS se conduce după următoarele principii: 

• Membrii desemnați în CMIS trebuie să facă parte din comunitățile afectate de Proiect și să 
cunoască bine cerințele PMMS/PMM și ale salvgardărilor sociale și de mediu. Inginerul va 
organiza instruiri adecvate pentru CMIS și va consolida cunoștințele despre prevederile 
PMM și CPS. Antreprenorul va face același lucru pentru angajații săi.  

• Membrii CMIS vor alege preşedintele, vicepreşedintele și secretarul CMIS. Pentru ca să 
funcționeze eficient, CMIS nu ar trebui să aibă mai mult de nouă (9) membri. Totuși, CMIS 
va decide în mod justificat dacă dorește să aibă mai mulți membri în componență.   

• Cvorumul va fi 60% din membrii CMIS. 
• În cazul în care unul din membrii CMIS nu poate să participe la o ședință, va transmite 

preşedintelui o notificare prealabilă, într-un termen rezonabil, pentru ca ședința să poată fi 
amânată, dacă este cazul.  

• Membrii CMIS vor fi excluși dacă absentează de la cinci (5) ședințe consecutive ale CMIS. 
Dacă un reprezentant nu mai poate fi membru, organizația pe care el/ea o reprezintă va fi 
invitată să-și numească un nou reprezentant. 

• Un membru poate demisiona oricând din CMIS prezentându-și demisia în scris preşedintelui. 
După ce demisia unui membru a fost acceptată, organizația pe care el/ea a reprezentat-o va fi 
invitată să-și numească un nou reprezentant. 

• Membrii CMIS vor participa la instruirile relevante organizate de diverse părți ale 
Proiectului.  

• Inginerul va elabora pentru CMIS un tabel cu indicatorii care trebuie monitorizați, reieșind 
mai ales din necesitatea Inginerului de a obține o estimare a comunităților privind un număr 
cheie de indicatori, cum ar fi instruirea pentru siguranță rutieră organizată de antreprenor 
pentru localitățile Proiectului, conştientizarea privind TIP, care pot fi respectați ușor de 
populația comunității sau membrii CMIS, confirmând că membrii propuși pentru CMIS nu 
trebuie neapărat să posede competențe de monitorizare profesionistă.  

• Regulamentul CMIS poate fi modificat doar prin notificare prealabilă și în prezenţa a 60% 
din cvorum.  
 
 

Ședințele și procesul-verbal al CMIS 
Ședințele CMIS la nivelul Proiectului se vor desfășura în locul oferit de autoritatea publică locală 
(primar). Preşedintele CMIS va coordona ședințele cu sprijinul Inginerului. Ședințele vor fi 
organizate o dată pe lună în timpul fazei de construcție și trimestrial în perioada de notificare a 
defectelor, sau în funcție de necesitățile CMIS/comunității. Frecvenţa ședințelor regulate ale CMIS 
va fi decisă și documentată la prima ședință. Orice membru al CMIS poate solicita ședințe ad-hoc.   

 
În cazul producerii unor incidente (relevante pentru sfera de acțiune a CMIS), orice membru al 
CMIS poate solicita o întrunire de urgență cu preşedintele și reprezentantul Inginerului.  



 Preşedintele trebuie să informeze și să invite la ședință specialiștii în mediu/social ai 
Inginerului.  
 
 CMIS se va ocupa de următoarele probleme la ședințele sale regulate:  

• Rapoarte întocmite de Inginer privind respectarea cerințelor din salvgardările sociale și de 
mediu; 

• Rapoarte privind plângerile și reclamațiile primite, întocmite de Inginer și revizuite de 
preşedintele CMIS.  

• Rapoarte privind problemele de mediu și sociale rezolvate/nerezolvate, întocmite de 
specialiștii Inginerului și revizuite de preşedintele CMIS.  

• Rapoarte sau plângeri privind incidente sau probleme conexe primite de la populație sau 
întocmite de Inginer.  

• Fiecare ședință a CMIS va fi înregistrată în limbile română și engleză. 
• Inginerul va fi responsabil pentru înregistrarea procesului-verbal al ședinței, trimițând CMIS 

o copie a acestuia, care va fi pusă la dispoziţia comunității/persoanelor afectate și altor părți 
ale Proiectului, la cerere.  

• Toate originalele vor fi trimise Beneficiarului atunci când Proiectul se încheie.  
 

Comunicarea și instruirile 

 
Comunicarea CMIS cu diverse părți ale Proiectului (Inginer, antreprenor, consultanți PAS, ASD) va 
fi structurată astfel: 

• CMIS va colabora cu Inginerul, oferind informații și sprijin în supravegherea impacturilor 
sociale/de mediu.  

• Inginerul va facilita fluxul de informații de la localitățile Proiectului către executantul 
lucrărilor de construcții. 

• CMIS va oferi informaţii Inginerului, care se va consulta cu ASD pentru a rezolva probleme 
ce nu reprezintă obligația executantului lucrărilor de construcții, așa cum prevede PMMS. 

• Inginerul va avea responsabilitatea principală pentru primirea, documentarea și investigarea 
plângerilor populației și raportarea progresului rezolvării acestora.  

• Inginerul va informa CMIS despre progresul rezolvării problemelor, la ședințele CMIS, 
precum și Beneficiarul, în raportul lunar aferent. 

 
 
Membrii CMIS vor beneficia de instruire privind PMMS, CPS, consultări publice, abordarea 
plângerilor și alte aspecte care pot apărea în cadrul Proiectului. Inginerul va oferi CIMS instruirile 
necesare, cu accent pe următoarele subiecte:  

• Prezentarea PMMS, CPS, cerințele Proiectului, rolul CMIS - Introducere (prezentare, proces, 
indicatori, etc.) 

• Alte instruiri, reieșind din necesități  
 

 


	REGULAMENT
	Comitetul de monitorizare a impactului social

