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Str. Calea Mărăşeşti nr. 6, Bacău, 600017 

PLANUL DE MĂSUR1 SOCIALE ŞI DE PROTECŢIE A MEDIULUI (ESAP) - actualizat 
Anexa nr. l la Contractul de credit nr. 69621/30.10.20218 încheiat între Municipiul Bacău şi Banca Europeană pentru R 
pentru obiectivul de investiţii "MODERNIZAREA UNEI MARI PĂRŢI A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ST 

Nr.crt. 
1nasuri Riscuri privind Protecţia 

Mediului si Protecţia Sociala 
Răspundere / Beneficii 

Cermte 
legislative/ 

Cele mai bune 
practici 

Necesitaţi 
investitionale/ 

Resurse/ 
Responsabilitate 

Calendar Obiective si 
actualizat. Masuri Criterii de 

uoservaJ11 

I. I

PR.1 Evaluarea şi managementul impactului şi aspectelor de mediu şi sociale 
Proiectarea si implementarea unui 
sistem de management integrat intern 
privind calitatea, aspectele de mediu 
si sanatatea si securitatea in munca in 
confonnitate cu IOS 9000, 14001 si 
18001 si a procedurilor specifice de 
management pentru a se oferi 
asigurări ca funcţionarea cotidiana si 
implementarea programului de 
investiţii se vor realiza in 
conformitate cu cerinţele de 
perfonnanta impuse de BERD. 

Reducerea riscurilor 
asociate intarzierilor, 
pierderilor de informaţii si 
abundentei de informaţii, 
calitatii scăzute. Facilitarea 
procesului de delegare a 
responsabilităţilor. 

Cele mai bune Durata de 
practici management 

Salariaţii 
Municipiului care 
au beneficiat de 
pregătire 
profesionala 
Experţi externi, 
consultanţi 

care se vor Evaluare pentru o 
finaliza pana la Implementare 

data de Reuşita 

In trimestrul 1 Proceduri 
2019 a fost management 
implementat la !Vigoare 
nivelul institurtiei 
Sistemul de 
Management 
Calitatea (SR EN 
ISO 9001:2015) 
In primul trimestru 
din 2022 a fost 
recertificat 
Sistemul de 
Management al 
Calitatii ISO 9001: 
2015 si au fost 
implementate 
Sistemele de 
Management de 
Mediu ISO 
14001 :2015 si de 
Sanatate si 
Securitate in munca 
ISO 45001:2018 

de Municipiul Bacau ar 
in trebui sa definească 

procedurile de 
management. Măsură 
planificata pentru 
asigurarea 
conformităţii cu BERD 
PR 1.2. Implementarea 
sistemelor, sesiuni de 
pregătire profesionala 
la care au participat 
salariaţii BERD 
PRI.2,1.4 
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