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1. INTRODUCERE 

1.1 Condiţii generale 

Republica Moldova şi Corporaţia Provocările Mileniului (MCC)  au semnat un contract MCC 
Compact, pe o durată de cinci ani, în valoare de 262 milioane de dolari cu scopul de a reduce sărăcia 
şi de a accelera creşterea economică. Contractul se axează pe reconstrucţia sistemului de irigatii, 
accesul la finanţare pentru agricultură şi reabilitarea unei întregi secţiuni a reţelei naţionale de 
drumuri.1 

Unul dintre proiectele contractului, reabilitarea drumului M2: Sărăteni –Soroca – intersecţia Drochia 
(vezi Figura 1) este subiect al acestui Plan de Management al Mediului şi Social (PMMS). Lucrările 
de reabilitare propuse pentru drumul M2 se vor desfăşura, pe cât posibil, pe structura existentă a 
drumului, în zona existentă a drumului. Intervenţiile propuse în cadrul reabilitării drumului, sunt, în 
general: tratamente ale suprafaţei, corectarea formei, refacerea şi consolidarea prin acoperire, 
consolidarea prin reconstrucţie, repararea şi înlocuirea elementelor care asigură siguranţa în trafic, 
reabilitarea podurilor şi podeţelor şi reabilitarea sistemului de drenaj de pe marginea drumului.  

 
Figura 1: Harta vecinătăților proiectului M2 

În 2009-2010 au fost finalizate studiile de fezabilitate si de evaluare a impactului social şi de mediu, 
iar SIM pentru M2 a fost subiect pentru consultările publice din mai 2010. FPM Moldova a finalizat 
de asemenea un Plan de Integrare Sociala si de Gen (PISG) care prezintă aspectele sociale şi de gen şi  
interventiile propuse pentru proiect. Pe 23 iunie 20102 a fost primită aprobarea pentru continuarea 
proiectului de la Inspectoratul Ecologic de Stat al Ministerului Mediului, cu următoarele cerinţe din 
partea susţinătorilor proiectului: 

                                                      
 
1 http://www.mcc.gov/pages/countries/program/moldova-compact  
2 Autorizația de Stat de Evaluare Ecologică 23.06.2010 Nr. 05-5-3542/853 
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• Elaborarea, la următoarea etapă de proiectare, în componența documentațiilor de proiect 
pentru fiecare drum sau a unui sector aparte, a compartimentului „Protecţia mediului 
înconjurător” în strictă corespundere cu cerinţele actelor legislative şi normative din 
domeniul mediului. 

• Participarea inspectorului de stat pentru mediu în comisia de dare în exploatare a drumurilor 
sau a unor sectoare de drumuri reabilitate. 

Acest PMMS furnizează informaţiile privitoare la protecţia mediului şi respectă cerinţele la care s-a 
făcut referire în autorizație. 

Rezultatul tuturor acestor studii a fost exprimat prin decizia de a continua cu proiectarea finală pentru 
M2 de la Sărăteni până la Soroca şi continuând de-a lungul drumului R7, până la intersecţia Drochia 
(în acest document, se va folosi M2 ca termen colectiv).  

1.2 Structura PMMS 

Ȋn concordanţă cu indicaţiile MCC, un Plan de Management al Mediului descrie măsurile de atenuare, 
monitorizare şi instituţionale care trebuie luate în timpul implementării proiectului pentru a elimina 
impacturile adverse, compensarea lor sau reducerea lor la un nivel acceptabil. Standardul de 
performanţă IFC prevede: „Luând în considerare rezultatele relevante ale evaluării sociale şi de mediu 
şi rezultatele consultărilor cu comunităţile afectate, clientul va stabili şi va administra un program de 
atenuare şi măsuri de îmbunătăţire a performanţei şi acţiuni care abordează riscurile sociale şi de 
mediu identificate şi impactul (asupra programului de management).” 

Prezentul document este un plan cadru structurat pentru a oferi Antreprenorului suport la elaborarea 
Planului de Management de Mediu și Social al Antreprenorului pentru a fi implementat în timpul 
executării lucrărilor de construcții. 

 

Figura 2: Structura și conținutul Planului de Management de Mediu și Social al 
Antreprenorului 

După cum rezultă din Figura 2, Antreprenorul, având ca bază prezentul Plan de Manangement de 
Mediu și Social, va elabora Planul propriu (al Antreprenorului) de Management de Mediu și Social 
ținând cont de următoarele 3 componente cheie: 1) Planul de Management de Mediu Specific 
şantierului; 2) Planul de Management Social și 3) Planul de Securitate și Sănătate Ocupațională. 
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La capitolul 7 și în Specificații puteți găsi mai multe detalii cu privire la Planul propriu (al 
Antreprenorului) de Management de Mediu și Social. 

Acest PMMS documentează principalele componente ale programului de management pentru 
proiectul M2. Organizarea lui este după cum urmează: 

1. Introducere – Acest capitol prezintă proiectul M2 şi descrie pe scurt lucrările sociale şi de 
mediu executate până în prezent, inclusiv Studiul de Impact Asupra Mediului şi Social 
terminat în mai 2010. 

2. Obiectivele proiectului şi ale PMMS – descrie modul în care PMMS va respecta cerinţele de 
mediu ale MCC şi ale GRM. 

3. Rezumatul Impactrilor Asupra Mediului şi Sociale – descrie un rezumat al impacturilor 
asociate proiectului atât în timpul construcţiei cât şi în faza de exploatare a drumului. Mai 
multe detalii se găsesc în EIAMS. 

4. Măsuri de atenuare – Acest capitol specifică măsurile de atenuare care sunt necesare în timpul 
implementării proiectului în fazele de proiectare, construcţie şi funcţionare. Ȋn finalul acestei 
secţiuni este prezentat sub formă tabelară un rezumat conţinând 15 măsuri specifice şi 
numeroase măsuri generale de atenuare. Secţiunea prezintă de asemenea 14 proiecte de 
îmbunătăţiri sociale care vor fi efectuate ca parte a proiectului ca măsuri de îmbunătăţire. 

5. Planul de Monitorizare a Mediului şi Socială – După capitolul privind atenuarea este planul 
de monitorizare. 

6. Modalităţi instituţionale - Ȋn acest capitol PMMS specifică rolurile tuturor părţilor interesate 
în implementarea PMMS. 

7. Conformitatea cu Planul de Management de Mediu şi Social în timpul construcției – Acest 
capitol conturează principalele componente ale  Planului de Management de Mediu şi Social 
al Antreprenorului (PMMSA) și accentuează faptul că Antreprenorul este obligat să respecte 
PMMS după cum este menționat în Specificații.   

8. Anexele la PMMS conţin îndrumări cu privire la evaluarea şi gestionarea deşeurilor 
periculoase şi o serie de hărţi indicând locaţiile de-a lungul drumului unde sunt justificate 
măsuri specifice de atenuare. 
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2. OBIECTIVELE PROIECTULUI ŞI PMMS 

Legea Republicii Moldova asupra Expertizei Ecologice şi Evaluarea Impactului Asupra Mediului 
stipulează faptul că Specificaţiile privind Impactul Asupra Mediului pregătite în conformitate cu 
legislaţia conţin o ,,descriere a acţiunilor planificate de prevenire, lichidare, minimizare, precum şi de 
compensare a impactului asupra mediului”2. Anexa D a Ghidului de Mediu al MCC 3 solicită, de 
asemenea, ca PMMS să fie pregătit ca parte a raportului de mediu.   

Deşi Legea Republicii Moldova privind Expertiza Ecologică şi Evaluarea Impactului Asupra 
Mediului Înconjurător nu menţionează un PMMS ca atare, nu apar discrepanţe între cerinţele 
Guvernului Moldovei şi ale MCC cu privire la pregătirea PMMS-ului. 

Acest PMMS a fost pregătit ca parte a Studiului de Impact Asupra Mediului şi Social al proiectului de 
reabilitare a drumului M2: Sărăteni – Soroca – intersecţia Drochia, şi are ca scop:  

• Concordanţa cu toate cerinţele de mediu ale Guvernului Moldovei, inclusiv, dar fără a se 
limita la, Legea Expertizei Ecologice şi Evaluarea Impactului Asupra Mediului Înconjurător 
din 1996 şi reglementările sale şi Ghidul de Mediu şi Social şi Politica de Gen al MCC 4, 
Cadrul Pentru Integrarea de Gen al MCC şi Planul de Integrare Socială şi de Gen al FPM  
Moldova. 

• Realizarea intervenţiilor de dezvoltare durabilă acceptabile din punct de vedere al mediului şi 
social pentru construcţia drumului 

• Informarea ASD (Administraţia de Stat a Drumurilor) şi contractanţilor privind strategiile 
managementului de mediu şi măsurile de atenuare a impactului social. 

2.1 Activităţile proiectului 

Intervenţiile propuse pentru reabilitarea drumurilor, sunt în general, tratamentul bituminos, corectarea 
formei, refacere şi consolidare prin acoperire, consolidare prin reconstrucţie, reparare şi înlocuire a 
elementelor ce asigură siguranţa în trafic, reabilitarea podurilor şi podeţelor şi reabilitarea sistemelor 
de drenaj de pe marginea drumurilor. Reabilitarea drumului M2: Sărăteni – Soroca – Unguri poate 
necesita diferite tipuri de lucrări de construcţie, ce variază de la lucrări minime de întreţinere 
(reparare, astuparea spărturilor, controlul vegetaţiei, repararea şi înlocuirea parapetului), la bituminos, 
corectarea formei, refacere şi consolidare prin acoperire şi până la consolidarea prin reconstrucţie a 
diferitelor segmente de drum. Totuşi, deoarece desenele de proiectare nu sunt încă gata, locaţia exactă 
la fiecărui tip de activitate necesară nu a fost încă identificată. Activităţile de construcţie vor avea ca 
efect, inevitabil, poluarea aerului şi a apei şi creşterea nivelului de zgomot pe o perioadă limitată. Mai 
mult, dacă secţiuni din drum vor trebui să fie acoperite cu un nou strat, depozitarea reziduurilor şi 
extracţiile de material de bază vor putea avea efecte adverse asupra mediului. Cu toate acestea, nivelul 
impactului va depinde de natura şi tipul activităţii de construcţie ce va fi desfăşurată. 

În plus, structurile de drenaj precum tranşeele de scurgere, trecerile de apă şi podurile vor putea fi 
reparate sau curăţate în unele locaţii. Activităţile de construcţie la trecerile de apă şi lângă alte corpuri 
de apă pot cauza efecte adverse asupra resurselor acvatice şi a fermelor de peşte. 

                                                      
 
3 Legea Republicii Moldova privind expertiza ecologică şi evaluarea impactului asupra mediului, nr. 851 din 29.05.1996, 
Secţiunea III – Cerinţe principale impuse conţinutului SIM din legea privind Studiul de impact asupra mediului.  
4 Corporaţia Millennium Challenge, Anexa D: Rapoarte privind studiul de impact asupra mediului, Ghid de mediu 
provizoriu (MCC FR 05-02), 2007 
5 Millennium Challenge Corporation, Anul Fiscal  2007 Ghidul ţărilor eligibile pentru Compact  - Capitolul 14: Politica de 
gen 
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Impactul social legat de achiziţiile de teren şi relocări sunt discutate în detaliu în documentul Cadrul 
Politicii de Strămutare (Anexa 6 a M2 SIM) şi în Planul de Strămutare (PS) în prezent în curs de 
elaborare în numele FPM  – Moldova. 

După reabilitare, creşterea traficului poate contribui la creşterea nivelului de zgomot şi a emisiilor 
evacuate, ca şi la contaminarea apei de suprafaţă. 

2.2 Specificaţii ale managementului de mediu 

Documentele contractuale ale proiectului, pregătite de consultant, vor specifica faptul că ASD şi 
contractanţii constructori vor implementa PMMS. Pentru a facilita implementarea procesului în 
timpul fazei de construcţie, specificaţiile de protejare a mediului au fost pregătite ca document de sine 
stătător care va fi inclus în specificaţiile tehnice ale documentelor de licitaţie.  
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3. SUMAR AL IMPACTURILOR DE MEDIU ŞI SOCIALE 

Se aşteaptă ca proiectul să genereze mai multe efecte benefice. Drumul M2 în condiţii bune va reduce 
ambuteiajele, uzura motoarelor, defectarea autovehiculelor şi accidentele rutiere. Se va facilita 
mobilitatea mai rapidă a oamenilor şi a bunurilor şi se vor reduce costurile de transport. Beneficiile 
ulterioare pentru economie, sănătate publică şi siguranţă justifică proiectul. În plus, construcţia unei 
reţele durabile de scurgere pe margine va asigura evitarea inundării drumului şi blocarea scurgerilor. 
Acest lucru va avea un impact pozitiv asupra sănătăţii publice şi va spori durata de viaţă a drumului.  

Au fost de asemenea identificate potenţialele efecte negative asupra mediului şi populaţiei, care se 
limitează în principal la faza de construcţie, şi sunt listate mai jos. 

3.1 Faza de construcţie 

• Mobilitatea comunităţii şi proprietarii de mici afaceri şi magazine de pe oricare din 
părţile drumului care sunt în mare parte femei pot fi afectaţi advers în timpul construcţiei, de 
exemplu prin lipsa temporară a accesului la afaceri de pe drum, iar măsurile de atenuare 
pentru aceste efecte vor fi pre-planificate şi se vor desfăşura înaintea începerii construcţiei.  

• Calitatea apei de suprafaţă a corpurilor de apă din imediata apropiere a zonelor de 
construcţie a proiectului poate fi deteriorată dacă produsele de eroziune şi înnămolirea, 
materialele de construcţie, inclusiv materialele de umplere şi nisipul din gropile de împrumut, 
deşeurile de construcţie, apa folosită în activităţile de construcţie şi efluenţii domestici din 
organizările de şantier sunt lăsate să ajungă în corpurile de apă, mai ales în timpul ploilor.  

• Calitatea apei subterane poate fi afectată în mod advers de extracţiile necontrolate de apă şi 
deversarea, la întâmplare, a apei poluate pe pământ.  

• Calitatea aerului se poate deteriora datorită emisiilor provenite de la instalaţiile funcţionale 
precum unităţile de zdrobire, instalaţiile de amestec fierbinte, centralele de dozare şi 
betonierelor. Mai mult, transportul materialelor de construcţie şi echipamentelor şi transportul 
şi eliminarea materialelor brute şi decopertarea pavajului pot ajuta la deteriorarea calităţii 
aerului.  

• Nivelurile de zgomot şi de vibraţii în şi în jurul zonelor de construcţie pot creşte ca rezultat 
al folosirii utilajelor de construcţie şi în timpul încărcării şi descărcării de material. 

• Solul în zonele excavate se poate eroda şi poate fi purtat de alunecări; materialele excavate 
pot fi spălate sau purtate de vânt dacă nu sunt acoperite. În plus, solul poate fi contaminat prin 
scurgeri accidentale de produse petrolifere şi substanţe chimice periculoase folosite în zonele 
de construcţie. 

• Zonele umede pot fi afectate în mod advers prin deşeurile de construcţie, evacuarea emisiilor 
şi creştere nivelului de zgomot ce pot influenţa flora sensibilă şi fauna ce populează zonele 
umede. 

• Pentru adaptare la proiect şi pentru a asigura siguranţa rutieră, dacă va fi cazul, vor fi 
îndepărtaţi aproximativ 872 copaci de-a lungul drumului.  

• Manipularea, depozitarea şi eliminarea materialelor periculoase şi a deşeurilor pot, de 
asemenea, contamina mediul dacă sunt eliberate accidental.  

• Eliminarea resturilor şi a deşeurilor de construcţii precum materialul provenit din 
decopertarea pavajului pot, de asemenea, contamina împrejurimile şi apă subterană.  

• Locaţia şi activitatea organizărilor de şantier şi şantierelor temporare pot nu doar să 
deterioreze mediul înconjurător din imediata apropiere, dar şi să contamineze împrejurimile 
cu deşeuri. 
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• Deplasările pedestre şi de trafic pot fi afectate în mod advers de închiderile de drum, 
depozitarea materialelor de construcţie şi resturile şi praful generate de activităţile de 
construcţie.  

• Pot apărea modificări temporare are utilizării terenurilor dacă se realizează cariere şi gropi 
săpate pentru extracţia materialelor de bază şi de umplere.  

• Sănătatea publică poate fi afectată în mod advers dacă este lăsată apa să inunde în şi în jurul 
zonelor de construcţie şi a organizărilor de şantier, şi prin nivelurile crescute de praf şi 
zgomot. 

• Securitatea şi Sănătatea ocupaţională a muncitorilor pot fi afectate în mod advers datorită 
mediului de lucru periculos unde pot fi prezente zgomotul puternic, praf, deplasările nesigure 
ale utilajelor etc.  

• Impactul asupra comunităţilor de proiect în timpul fazei de construcţie poate rezulta din 
conflictele ce pot eventual apărea între muncitori şi comunităţile locale, răspândirea bolilor 
răspândite vectorial şi transmisibile, inclusiv creşterea HIV/SIDA şi BTS, traficul de 
persoane, inclusiv tineri şi femei şi din suspendarea veniturilor şi serviciilor şi deplasarea 
utilităţilor.  

Toate efectele negative menţionate mai sus pentru faza de construcţie sunt localizate spaţial, temporar 
şi de scurtă durată şi pot fi atenuate prin cele mai bune practici de management de construcţii şi prin 
măsuri de atenuare detaliate în secţiunea următoare. Planurile şi proiectările inginereşti 
corespunzătoare, care iau în considerare aspectele de mediu şi cele sociale, vor evita sau reduce 
majoritatea potenţialelor efecte adverse ale construcţiei asupra mediului şi vieţii sociale. 

3.2 Faza de exploatare 

Accesul la transportul auto, inclusiv transportul public ar ajuta comunităţile afectate de proiect să aibă 
acces mai bun la infrastructuri sociale precum spitale, şcoli şi pieţe de realizare a produselor, şi la alte 
servicii. Acestea vor îmbunătăţi calitatea vieţii şi va rezulta într-o valoare crescută a terenurilor. 
Efecte negative, precum accidentele rutiere, niveluri de zgomot mai mari, deteriorarea calităţii aerului 
ar putea apărea. Impacturile potenţiale negative din timpul fazei de dare în exploatare a proiectului, 
deşi nu foarte importante, sunt listate mai jos: 

• Calitatea aerului ar putea fi afectată de creşterea marginală a nivelului de poluanţi în aer 
deoarece mai multe autovehicule vor folosi drumul după reabilitare; totuşi, aceasta va fi 
compensată de emisii mai mici ale vehiculelor noi, ce vor circula la viteze mai eficiente.  

• Nivelurile de zgomot vor creşte deoarece mai multe vehicule vor folosi drumul la viteze mai 
mari.  

• Apa de suprafaţă poate fi afectată advers prin creşterea traficului pe drum. În plus, 
accidentele rutiere pot avea ca rezultat scurgeri de fluide sau substanţe chimice care pot 
contamina corpurile de apă din apropiere.  

• Accidentele rutiere pot creşte datorită numărului mai mare de autovehicule ce folosesc 
drumul la viteze crescute. Dacă nu sunt adoptate măsuri de control, acest lucru poate devin 
critic pentru pietoni şi pentru traficul ne-motorizat. Utilajele agricole, în mișcare pe M2, 
semnalizate și manevrate necorespunzător  pot influenţa, de asemenea, creşterea accidentelor 
rutiere. În plus, un număr mai mare de vehicule circulând cu viteze crescute pot reprezenta o 
ameninţare pentru viaţa sălbatică şi pentru animalele domestice de pe drum. Regulamente şi 
masuri de aplicare a acestora pentru controlul vitezei ar trebui să fie dezvoltate la nivel 
national, nu doar pentru proiect. 
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3.3 Măsuri de siguranţă sociale şi de mediu 

Deşi câteva obiective au fost deja citate, principalul obiectiv al formulării PMMS este de a recomanda 
un set de măsuri sociale şi de mediu ce se adresează impacturilor adverse asupra mediului proiectului. 
Următoarea schemă a priorităţilor a fost adoptată în pregătirea măsurilor de siguranţă.  

1. Evitarea situaţiilor de impact advers social şi asupra mediului; 

2. Reducerea impactului advers; 

3. Atenuarea în cea mai mare măsură a impactului advers; 

4. Compensare, când atenuarea nu este adecvată. 
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4. MĂSURI DE ATENUARE 

Acest capitol conține o descriere a măsurilor generale de atenuare care sunt necesare. Este important de 
semnalat că aceste măsuri sunt prezentate ca cerinţe generale indiferent dacă pe timpul perioadei de 
construcţie se constată că PMMS nu a specificat o anumită locaţie sau măsura de atenuare. Măsurile de 
atenuare sunt listate ca principii de aplicat acolo unde este relevant şi sunt definite mai bine în PMMS-ul 
Antreprenorului. 

Următoarea abordare a fost utilizată în formularea acţiunilor de atenuare pentru toate cele trei faze ale 
proiectului. 

Măsurile de atenuare propuse ar trebui să fie: 

1. Pragmatice – măsurile ar trebui să fie uşor de implementat, eficiente şi realizabile. 

2. Eficiente – măsurile trebuie să atingă în mod eficient obiectivele de management de mediu, în 
limitele de informaţii, timp şi resurse disponibile  

3. Adaptabile – măsurile ar trebui să fie flexibile, pentru a putea fi adaptate la realităţile, 
problemele, şi circumstanţele proiectului, fără a compromite obiectivele de final. 

Măsurile de atenuare care urmează să fie puse în aplicare în faza de construcţie vor fi parte a 
activităţilor de construcţie, iar costurile sunt incluse în costurile de construcţie în secțiunile 
respective din deviz. 

4.1 Faza de construcţie 

Cerințele acestui document au scopul să ajute Antreprenorii la elaborarea Planului de Management de 
Mediu şi Social al Antreprenorului (PMMSA), și nu substituie cerințele Specificațiilor și COAS care 
trebuie respectate întotdeauna.  Puteți găsi mai multe detalii cu privire la PMMSA în capitolul respectiv 
din Specificații. 
Antreprenorul va numi 2 specialiști, un Manager de Mediu și Social (MMS) și un Specialist Securitate și 
Sănătate Ocupațională (SSSO) a căror responsabilități în timpul executării lucrărilor de construcție vor fi 
managementul de mediu și social și securitatea și sănătatea ocupațională în teren.  ASD va numi un 
reprezentant de mediu și social (Consultantul de Mediu și Social) care va acționa ca punct de legătură pe 
perioda desfășurării lucrărilor de construcție.  Reprezentantul ASD va coordona aspectele ce țin de 
implementarea, supravegherea, raportarea și monitorizarea PMMSA cu MMS, SSSO, FPM Moldova și 
IES, atât la nivel național cât și la nivel raional. 

4.1.1 Impacturi de mediu și măsuri de atenuare 

4.1.1.1 Calitatea apei 
1. Obiectivul PMMS, cu referire la managementul calităţii apei, este:  

• Asigurarea că impacturile adverse asupra calităţii apei cauzate de activităţile de construcţie sunt 
reduse şi atenuate. 

2. Măsurile recomandate de atenuare includ:  

• Un management de construcţie corect ce cuprinde instructajul operatorilor şi ai altor muncitori 
pentru a evita poluarea corpurilor de apă prin utilizarea echipamentelor şi utilajelor de 
construcţie. 

• Depozitarea lubrifianţilor, combustibililor şi ai altor hidrocarburi în incinte special amenajate. 
• Depozitarea apei şi a produselor reziduale ce apar pe şantier printr-un sistem de drenaj temporar, 

proiectat corespunzător, astfel încât să nu se producă probleme de poluare sau alte tulburări. 
• Depozitarea corectă a deşeurilor solide provenite din activităţile de construcţie şi din organizările 

de şantier. 
• Acoperirea materialului de construcţie şi a stocurilor de material excavat cu un înveliş potrivit 

pentru a reduce pierderile de material şi sedimentarea.  
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• Localizarea facilităţilor temporare de construcţie inclusiv a structurilor şi a stocurilor de material 
la cel puţin 50 m distanţă de corpurile de apă şi de zonele umede.  

• Evitarea depozitării apei de spălat,  reziduurilor solide precum ambalajele aruncate, deşeuri 
provenite activităţile de curăţire a agitatorului şi materialul excavat în corpurile de apă şi în 
zonele umede adiacente sau în vecinătatea şantierelor.  

• Evitarea stocării materialelor provenite din decopertarea pavajului drumului în zonele unde 
drenajul natural va fi distrus.  

• Păstrarea vehiculelor şi a echipamentelor în condiţii bune de funcţionare şi asigurarea că nu vor 
apărea scurgeri de ulei sau combustibil. 

• Realizarea verificărilor periodice a tuturor echipamentelor, instalaţiilor şi utilajelor.  
• Deservirea vehiculelor, utilajelor şi a echipamentului va fi gestionată corespunzător, iar 

poziţionarea atelierelor echipate de lucru, unde uleiul uzat este colectat şi depozitat, în locaţii 
aprobate.  

• Asigurarea aranjamentelor sanitare pe şantiere şi facilităţi temporare de cazare pentru a evita 
deversarea apei reziduale şi a apei de canalizare în scurgeri sau în corpurile de apă 

4.1.1.2 Calitatea aerului / praful 
1. Obiectivul PMMS, referitor la managementul calităţii aerului, este:  

• Reducerea pulberilor în suspensie aeropurtate eliberate în atmosferă. 
2. Măsurile recomandate de atenuare cuprind: 

• Toate echipamentele şi utilajele grele trebuie să fie în maximă conformitate cu reglementările 
naţionale. 

• Limitarea folosirii combustibilului care poate produce un nivel ridicat de poluanţi în aer, din 
cauza instalaţiilor şi echipamentelor doar cu aprobarea prealabilă scrisă a IES. 

• Umezirea solului şi a stocurilor de nisip înainte de încărcare, în special în condiţii uscate de vânt. 
• Închiderea grămezilor de nisip sau de agregat cu un volum mai mare de 20 m3 între pereţi ce se 

extind peste înălţimea grămezii şi dincolo de partea sa frontală.  
• Asigurarea suprafeţelor acceptabile pentru orice tip de vreme în cadrul şantierului în locurile 

unde există mişcări periodice de vehiculele.  
• Depozitarea cimentului şi a altor astfel de materiale cu granulaţie fină livrate vrac, în silozuri 

prevăzute cu un indicator de alarmă de nivel înalt; cântarele cu buncăr trebuie să fie ventilate cu 
filtre corespunzătoare. 

• Folosirea transportoarelor de materiale eficiente din punctul de vedere al consumului de 
combustibil şi bine întreţinute, cu deflectoare de evacuare corectă pentru a reduce emisiile la 
evacuare.  

• Oprirea motoarelor tuturor vehiculelor, cât timp sunt parcate pe şantier.  
• Folosirea echipamentelor eficiente, utilajelor şi vehiculelor verificate periodic pentru a putea 

realiza corecţiile sau reparaţiile necesare şi a asigura concordanţa cu reglementările privind 
siguranţă şi poluare a aerului.   

• Acoperirea pământului, nisipului şi a altor materiale de construcţie în timpul depozitării şi 
transportului. 

• Folosirea pulverizatoarelor de apă în timpul transportului şi încărcării/descărcării nisipului, 
agregatelor şi al tuturor materialelor similare, când există posibilitatea să se creeze praf.  

• Montarea barierelor de protecţie în locaţiile unde există posibilitatea să bată vânturi puternice şi 
să împrăştie praful sau materialul mărunt.  

• Pulverizarea cu apă a zonelor goale şi a drumurilor folosite pentru transportul materialelor 
• Spălarea roţilor şi a părţii inferioare a corpurilor vehiculelor la ieşirea din zonele de construcţie.  
• Alegerea zonelor pentru extracţia materialelor departe de zonele rezidenţiale, pentru a reduce 

efectele prafului 

4.1.1.3 Zgomot / vibraţii 
1. Obiectivele PMMS, referitoare la zgomot şi managementul vibraţiilor pământului, sunt: 
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• Reducerea creşterilor nivelului de zgomot în timpul activităţilor de construcţie. 
• Reducerea/ evitarea vibraţiilor pământului cauzate de activităţile de construcţie. 

2. Măsurile recomandate de atenuare cuprind: 

• Echiparea tuturor echipamentelor mecanice şi a utilajelor cu mecanisme de reducere a 
zgomotului, precum amortizoare de zgomot pentru reducerea eficientă a sunetelor, în strictă 
conformitate cu reglementările aplicabile.  

• Dacă este posibil, folosirea echipamentelor grele în timpul zilei.  
• Terminarea lucrărilor la orele stabilite (de exemplu, lucru în timpul zilei) şi evitarea creşterii 

zgomotelor în timpul orelor de vârf.  
• Izolarea echipamentelor de construcţie care generează zgomote/vibraţii excesive. 
• Folosirea transportatoarelor de mărfuri bine întreţinute şi dotate cu mecanisme de reglare a 

vitezei. 
• Luarea măsurilor rezonabile, precum instalarea ecranelor acustice pentru reducerea zgomotului, 

lângă zonele sensibile la zgomot precum şcoli şi lăcaşuri de cult.  
• Antreprenorul va asigura că îşi va lua responsabilitatea pentru repararea daunelor create de 

vibraţiile generate ca urmare a folosirii echipamentelor, utilajelor şi vehiculelor destinate 
transportului. 

4.1.1.4 Eroziunea solului / alunecări de teren 
1. Obiectivele PMMS, cu referire la managementul eroziunii solului/ alunecărilor de teren, sunt:  

• Reducerea eroziunii solului 
• Reducerea antrenării particulelor de sol erodat de către alunecările de teren. 

2. Măsurile recomandate de atenuare cuprind:  

• Compactarea rambleurilor corect în conformitate cu standardele de proiectare 
• Consolidarea taluzurilor şi canalelor laterale prin folosirea gabioanelor, pietrişului sau învelişului 

de vegetaţie.  
• Pe termen scurt, protejarea tuturor zonelor sensibile la eroziune, daune din cauza inundaţiilor şi 

transportul/sedimentarea aluviunilor prin lucrări de drenaj temporare sau permanente. 
• Măsuri de prevenire a comasării apei de suprafaţă şi a degradării malurilor. 
• Folosirea captatoarelor de aluviuni în zonele unele se desfăşoară lucrări de terasament adiacent 

corpurilor de apă incluzănd zonele umede. 
• Rambleierea canalelor proaspăt erodate şi readucerea lor la formele naturale 
• Refacerea zonelor de odihnă şi organizărilor de şantier după utilizarea lor, pentru a preveni 

eroziunea.  
• Refacerea zonelor de împrumut şi de depozitare care nu mai sunt în folosire să fie aprobată de 

Inginer. 

4.1.1.5 Degradarea peisajului  
1. Obiectivul PMMS, privind evitarea degradării peisajului şi a eroziunii solului, este: 

• Conservarea solului, a valorii estetice şi a vegetaţiei naturale 
2. Măsurile recomandate de atenuare cuprind: 

• Dezvoltarea măsurilor de consolidare a pantelor abrupte cu vegetaţie, iarbă şi plante, sau 
gabioane 

• Elaborarea unor metode eficiente de eliminare sau de rambleiere a solurilor extrase  
• Evitarea folosirii terenurilor arabile pentru împrumutul de pământ. Dacă este inevitabil, stratul 

superior de sol (cca. 30 cm) va fi îndepărtat, depozitat şi reumplut după terminarea operaţiunii.  
• Refacerea condiţiilor cvasi-originale de peisaj după terminarea lucrărilor de reabilitare şi după 

utilizarea carierelor; refacere învelişului de vegetaţie. 

4.1.1.6 Folosirea şi depozitarea materialelor periculoase şi a deşeurilor 
1. Obiectivul PMMS, referitor la folosirea şi depozitarea materialelor periculoase, este: 
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• Reducerea contaminării împrejurimilor imediate.  
• Reducerea sau eliminarea riscului potenţial de expunere la materiale periculoase pentru lucrători 

şi public.  
2. Măsurile recomandate de atenuare includ:  

• Depozitarea hidrocarburilor şi materialelor periculoase pe teren impermeabil şi acoperite şi 
construirea zonei de depozitare ca o tavă de deversare pentru a se evita răspândirea scurgerilor 
accidentale.  

• Furnizarea sistemelor de ventilare sigure pentru depozitele de substanţe chimice volatile.  
• Restricţionarea şi controlul accesului în zonele ce conţin substanţe periculoase.  
• Poziţionarea instalaţiilor de amestec fierbinte, instalaţiilor de zdrobire, atelierelor, magaziilor şi 

facilităţilor temporare de cazare pentru muncitori în locaţiile aprobate.  
• Folosirea refrigeranţilor şi agenţilor de stingere a incendiilor în conformitate cu ,,Protocolul 

Montreal” 
• În eventualitatea în care deşeuri de azbest sau alte deşeuri periculoase trebuiesc manevrate, 

informați  FPM -Moldova şi urmaţi procedurile aşa cum apar descrise în Anexa B. 

4.1.1.7 Înlăturarea materialului excavat şi a deşeurilor de construcţie 
1. Obiectivele PMMS, referitoare la managementul înlăturării materialului excavat şi a deşeurilor de 
construcţie, sunt: 

• Reducerea producerii de material excavat şi deşeuri de construcţie.  
• Optimizarea refolosirii materialului excavat şi a deşeurilor de construcţie.  
• Asigurarea unei înlăturări sigure şi corecte a materialului excavat şi a deşeurilor de construcţie.  

2. Măsurile recomandate de atenuare cuprind: 

• Estimarea cantităţilor şi tipurilor de material excavat şi de deşeuri de construcţie ce vor fi 
generate de proiect (de exemplu, material de pavaj inclusiv bitum). 

• Stabilirea zonele de acumulare preliminară a deşeurilor care nu vor produce daune învelişului de 
vegetaţie şi altor componente ale mediului, 

• Testarea asfaltului vechi pentru detectarea  hidrocarburilor aromatice şi toxice poli-aromatice 
înainte de refolosire sau depozitare, sau tratarea deşeurilor periculoase.  

• Verificarea dacă reziduurile precum materialul de pavaj decopertat poate fi refolosit în cadrul 
proiectul sau de alte grupuri interesate.  

• Identificarea zonelor potenţiale de depozitare în siguranţă aproape de zonele proiectului, iar în 
colaborare cu IES şi ASD investigarea condiţiilor de mediu ale zonelor de depozitare şi 
pregătirea recomandărilor pentru cele mai potrivite şi mai sigure zone.  

• Transferarea şi înlăturarea materialului necorespunzător excavat (bitum şi alte materiale mărunte 
de construcţie) în locaţiile stabilite acceptate de organizaţiile relevante. Zona de depozitare a 
materialului înlăturat va fi departe de resursele de apă subterană şi departe de zonele joase. 

• Transportarea sistematică a materialelor necorespunzătoare excavate din zonele predispuse la 
eroziune.  

• Refolosirea reziduurilor oricând este posibil. 
• Recuperarea şi refolosirea sau înlăturarea uleiului şi lubrifianţilor folosiţi de pe şantier, în 

conformitate cu reglementările naţionale şi locale.  
• Evitarea arderii uleiului aruncat, materialului mărunt sau altor tipuri de deşeuri. 

4.1.1.8 Alunecări de teren 
1. Obiectivele PMMS, referitoare la prevenirea alunecărilor de teren, sunt:  

• Prevenirea alunecărilor de teren în timpul construcţiei şi întreţinerii. 
2. Măsurile recomandate de atenuare cuprind:  

• Desfăşurarea activităţilor de construcţie astfel încât vibraţiile ce provin de la echipamentele grele 
şi tulburarea solului datorită lucrărilor de nivelare, excavării şi consolidării taluzului să nu 
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cauzeze instabilitatea stratului superior al solului şi alunecarea acestuia. În general de luat toate 
măsurile necesare pentru a evita riscurile de alunecări de teren în timpul construcției. 

4.1.1.9 Funcţionarea şi locaţiile organizărilor de şantier / şantierelor temporare 
1. Obiectivul PMMS, referitor la funcţionarea şi locaţiile organizărilor de şantier/ şantierelor temporare, 
este: 

• De a asigura că funcţionarea organizărilor de şantier nu influenţează în mod advers mediul 
înconjurător şi pe localnicii din zonă. 

2. Măsurile recomandate de atenuare cuprind:  

• Identificarea locaţiei organizărilor de şantier în consultare cu autorităţile locale, ASD, IES local 
şi ONG-uri; evitarea, unde este posibil, a stabilirii organizărilor de şantier lângă aşezări sau lângă 
sursele de apă. 

• Evitarea tăierii copacilor şi reducerea înlăturării vegetaţiei.  
• Furnizarea de apă şi facilităţi sanitare pentru angajaţi. 
• Controlul deşeului solid şi a canalizării conform reglementărilor naţionale şi ale municipalităţii. 

Ca regulă, deşeurile solide nu trebui aruncate, îngropate sau arse pe sau în vecinătatea şantierului, 
dar vor fi depozitate la cel mai apropiat depozit de deşeuri sanitare sau zonă ce este în 
conformitate cu autorizaţiile necesare.  

• Garantarea de către Antreprenor că va organiza şi va întreţine sistemul de selectare, colectare şi 
transport al deşeurilor. 

• Asigurarea ca toate deşeurile periculoase şi nepericuloase, lichide şi solide să fie selectate, 
colectate şi depozitate conform reglementărilor şi cerinţelor naţionale. 

• La terminarea proiectului, înlăturarea tuturor materialelor mărunte şi a deşeurilor, precum şi toate 
structurile temporare, inclusiv clădiri de birouri, adăposturi şi toalete.  

• Plantarea în zonele expuse a vegetaţiei corespunzătoare. 
• Garanţia că Inginerul inspectează şi raportează faptul că organizarea de şantier a fost eliberată şi 

readusă la condiţiile de dinaintea proiectului. 

4.1.1.10 Monumente istorice/ culturale 
1. Obiectivul PMMS, referitor la identificarea şi conservarea monumentelor istorice, culturale şi 
religioase, este: 

• Protejarea monumentelor de deteriorarea accidentală provocată de activităţile de construcţie 
2. Măsurile recomandate de atenuare cuprind: 

• Oprirea lucrărilor de îndată ce se găsesc monumente istorice şi culturale în timpul lucrărilor la 
terasament sau altor activităţi de construcţie.  

• Furnizarea informaţiilor relevante Ministerului Culturii. Ministerul va stabili valoarea 
monumentelor istorice/ arheologice şi va oferi îndrumări cu privire la modul în care vor continua 
sau dacă vor continua lucrările de construcţie. Acest lucru poate include excavarea sau altfel, 
documentarea monumentelor înainte de începere, sau în situaţia obiectelor foarte valoroase, 
dezvoltarea unui plan de evitare a artefactelor pe acel şantier. 

4.1.1.11 Copacii 
1. Obiectivele PMMS, referitoare la copacii care trebuiesc înlăturati în timpul construcţiei, sunt: 

• Reducerea tăierilor de copaci ori de cȃte ori este posibil. 
• Acolo unde copacii trebuiesc îndepărtaţi, înlocuirea lor într-o proporţie de unu la unu sau mai 

bună. O estimare iniţială a numărului maxim de copaci ce trebuie înlocuiţi, făcută în timpul unei 
anchete de mediu din mai 2011 arată astfel: 

Locaţie 
Număr aproximativ de 

copaci ce trebuiesc 
înlocuiţi 

La începutul drumului – intersecţia denivelată Sărăteni 80 
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km 110+300 to km 110+600 (noul pod de cale ferata). 300 

km 120+400 to km 120+800 (îndreptarea curbei) 15 

km 125+400 to km126+200 (îndreptarea curbei) 35 

km 126+800 to km127+100 (îndreptarea curbei) 20 

km 141+700 to km141+900 (îndreptarea curbei) 35 

km 147+800 to km148+000 (padure pe o parte) 60 

km 151+000 to km 151+300 (sens giratoriu: îndreptarea curbei) 15 

Total copaci de replantat: 560 

 
2. Măsurile recomandate de atenuare cuprind: 

• Locaţiile pentru replantare vor fi doar în interiorul zonei drumului, cȃt se poate de aproape de 
locurile unde au existat pierderi de copaci, respectănd cerinţele de proiectare şi sigurantă.  

• Plantarea copacilor adiționali va avea loc de-a lungul drumului și în ampriza drumului, cu 
aprobarea ASD şi a Inginerului. 

• Plantaţiile vor fi executate conform normativelor în vigoare așa cum este descris în Specificații. 

4.1.2 Impacturi sociale și măsuri de atenuare 

1. Obiectivele PMMS cu referință la managementul impacturilor sociale sunt: 

• Programarea activităţilor de construcţie, pentru a evita sau a reduce impactul activităţilor de 
construcţie asupra magazinelor de pe marginea drumului, întreprinderilor şi caselor. 

• Contribuirea la sporirea siguranței în trafic prin creșterea nivelului de conștientizare a populației 
asupra siguranței în trafic 

• Asigurarea bunelor relații, comunicației și schimbului de informații dintre Antreprenor și 
populație pe durata derulării lucrărilor de constructie 

• Contribuirea la implementarea acțiunilor de strămutare conform atribuțiilor Antreprenorului și 
Planului de Acțiuni de Strămutare 

• Evitarea impacturilor asupra sănătății publice, inclusiv prevenirea răspândirii HIV/SIDA și BTS 

• Asigurarea că nu există cazuri de trafic de persoane, muncă forțată și muncă a copiilor ca parte 
componentă a lucrărilor Antreprenorului 

• Asigurarea ca proiectul contribuie la realizarea obiectivelor de echitate socială și de gen 

În acest sens Antreprenorul va elabora un Plan de Management Social (PMS) ca parte componentă a 
PMMSA.  Planul de Management Social are ca obiectiv atingerea unor intervenții sustenabile și social 
acceptabile de dezvoltare.  Planul de management Social al Antreprenorului va conține 4 planuri conform 
Planului de Integrare Socială și de Gen al FPM Moldova – PFMA, Planul Social și de Gen, Planul de 
Management al Riscurilor TP  și Planul de Management al Riscurilor HIV/SIDA. 

Măsurile de atenuare incluse in PMS vor fi elaborate și implementate în cadrul a patru componente cheie 
descrise mai jos.  

4.1.2.1 Planul de Facilitare a Mobilităţii şi Accesului (PFMA) 
Planul de Facilitare a Mobilităţii şi Accesului are ca scop asigurarea ca atenuarea efectelor negative ce 
provin din executarea lucrărilor de construcție asupra populației este planificată din timp și în cazul în 
care și în măsura posibilului Antreprenorul își asumă responsabilități sociale cu scopul de a maximiza 
efectele pozitive, ca exemplu, contribuie la siguranța traficului rutier, generează venituri pentru populația 
locală, promovează principii de coeziune socială și demonstrează aspectul uman al companiei. 
PFMA va include următoarele: 



 

 

M2 PMMS – Proiectul de reabilitare a drumurilor Moldova - noiembrie 2011 15 

• Asigurarea cu măsuri, în conformitate cu calendarul lucrărilor de construcție, de evitare și 
minimizare a impacturilor ce provin din executarea lucrărilor de construcție cum ar fi închiderea 
drumurilor și blocarea accesului la proprietăți 

• Reducerea impactului datorat întreruperii în timpul construcţiei a utilităţilor precum electricitate, 
gaz, apă curentă şi canalizare 

• Informarea publicului cu privire la calendarul lucrărilor de constructie şi închiderii drumurilor 

4.1.2.2 Planul Social și de Gen 
Obiectivele sociale și de gen ale Planului Social și de Gen elaborat de Antreprenor derivă din Planul de 
Integrare Socială și de Gen al FPM Moldova și vor avea ca scop abordarea aspectelor sociale și de gen 
identificate mai devreme în timpul discuțiilor în grup în cadrul Proiectului Reabilitării Drumului.  
Populația din raza proiectului apreciază înalt reabilitarea drumului și a informat despre unele aspecte 
sociale și de gen ce trebuie abordate.  Discuțiile în grup privind utilizarea forței de muncă locală și a 
serviciilor locale în timpul executării lucrărilor de reabilitare și corelarea afacerilor femeilor cu 
oportunitățile de a presta servicii Antreprenorilor cum ar fi catering, servicii hoteliere, etc. prezintă un 
interes pentru populația feminina din aria proiectului. 
În cadrul PSG Antreprenorul este obligat să: 
• Asigure schimbul de informații dintre Antreprenor și populația locală.  Aceasta include instalarea de 

către Antreprenor a panourilor informaționale în toate localitățile de-a lungul drumului 
• Antreprenorul este încurajat sa creeze noi locuri de muncă pentru populația locală, cu accent sporit 

asupra femeilor și tinerilor, precum și altor grupuri.  Aceasta poate include contracte mici de 
aprovizionare și prestare a serviciilor, în același timp anunțurile de angajare pot fi publicate pe 
panourile informaționale or prin intermediul Comitetului de Monitorizare a Impactului Social ce va 
fi creat de Inginer. 

• Sporească gradul de conștientizare a populației locale asupra siguranței la trafic, ținta principală fiind 
școlile, asigure instruirea periodică și asigure facilități pentru comunități la elaborarea procedurilor 
de siguranță pietonală în zonele de amplasare a școlilor, incluzând antrenarea voluntarilor adulti 
instruiți pentru a ajuta copiii să treacă strada, sporească gradul de conștientizare asupra aspectelor 
siguranței în trafic și a comportamentului adecvat în trafic pentru zonele dens populate amplasate în 
preajma șantierelor.  În acest sens Antreprenorul va asigura școlarizarea viitorilor instructori, 
inclusiv a profesorilor din școlile locale, care la rândul lor vor instrui elevii.  Antreprenorul este 
solicitat să asigure instruirea a cel puțin 50 profesori și minimum 2000 elevi și sa raporteze adecvat 
despre numărul participanților și numărul sesiunilor de instruire 

• Asigure instruirea comunităților locale cu privire la siguranța la trafic în cazul vehiculelor lente și 
căruțelor 

• Strămutarea unor obiecte după cum este prevăzut în Planul de Acțiuni de Strămutare 

4.1.2.3 Planul de Management a Riscurilor TP 
Traficul de persoane este definit ca recrutarea, transportarea, transferarea, adăpostirea ori primirea unei 
persoane, prin amenințare, violență sau prin alte forme de constrângere, prin răpire, fraudă ori 
înșelăciune, abuz de autoritate sau profitând de imposibilitatea acelei persoane de a se apăra sau de a-și 
exprima voința ori prin oferirea, darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase pentru 
obținerea consimțământului persoanei care are autoritate asupra altei persoane, în scopul exploatării 
acestei persoane.  Exploatarea include, minimum, exploatarea prostituării altora sau alte forme ale 
exploatării sexuale, munca forțată sau munca copiilor sau serviciile, sclavia sau practicile similar sclaviei, 
constrângerea sau prelevarea organelor. 
 
Planul de Management a Riscurilor TP al Antreprenorului trebuie să includă cel puțin următoarele: 

(1) O declarație semnată de Antreprenor precum că el nu este angajat în, nu facilitează sau nu 
permite TP, munca forțată sau munca copiilor pe durata contractului 

(2) Antreprenorul va asigura ca TP nu este tolerat de angajați și muncitori, și antrenarea în practici de 
TP va servi drept cauză pentru suspendarea sau întreruperea relaţiilor de muncă sau a 
contractului; la rândul său Antreprenorul va include această prevedere în contractele de muncă 

(3) Sporirea gradului de conștientizare a angajaților, muncitorilor și sub-contractanților asupra 
problemei incluzând asigurarea cu informții despre zonele de risc și penalitățile pentru antrenarea 
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în TP.  Sporirea gradului de conștientizare va fi asigurat prin organizarea instruirii pentru 
personalul Antreprenorului și sub-contractanților.  Antreprenorul este obligat să raporteze despre 
numărul sesiunilor de instruire și numărul participanților.  Organizarea instruirilor TP, ridicarea 
gradului de conștientizare asupra muncii forțate și muncii copiilor poate veni la pachet împreună 
cu instruirea cu privire la securitatea și sănătatea ocupațională 

(4) Antreprenorul va elabora un sistem de semnalare a incidentelor suspicioase sau știute ale TP 
către FPM Moldova și autoritățile responsabile ale Guvernului Republicii Moldova; și 
îndrumarea victimelor potențiale către agențiile potrivite.  Informația de contact a acestor 
autorități trebuie adusă la cunoștința tuturor muncitorilor și altor participanți în campaniile de 
sporire a gradului de conștientizare, inclusiv prin distribuirea foilor volante 

4.1.2.4 Planul de Management a Riscurilor HIV/SIDA și BTS 
1. Planul de Management a Riscurilor HIV/SIDA și BTS al Antreprenorului va avea ca obiectiv: 

• Evitarea conflictelor cu comunităţile locale prin furnizarea, în magazinele din organizările de 
şantier, a resurselor necesare cerinţelor muncitorilor şi reglementarea vizitelor exterioare 

• Evitarea potenţialei răspândiri a bolilor vectoriale şi a bolilor transmisibile, precum BTS şi 
HIV/SIDA prin programe de conştientizare şi activităţi de prevenire în rȃndul muncitorilor 
constructori 

• Desfăşurarea programelor de conştientizare despre prevenirea HIV/SIDA şi BTS pentru PAP din 
vecinătatea zonele de organizare de şantier 

2. Măsurile recomandate de prevenire a HIV/ SIDA și BTS vor include, dar nu se vor limita la: 

• Organizarea de programe de conştientizare privind prevenirea HIV/ SIDA și BTS pentru 
populația locală 

• Distribuirea materialelor cu privire la prevenirea HIV/ SIDA și BTS în rândul muncitorilor, cum 
ar fi foile volante, broșurile, afișe în limba română 

•  Lansarea unor programe de conştientizare despre prevenirea HIV/SIDA şi BTS pentru 
muncitorii constructori 

• Introducerea în contractele de construcţii a unor clauze de intervenţie pentru prevenirea HIV si 
BTS 

• Descurajarea abuzului de droguri (alcool şi narcotice) 
• Concentrare asupra muncitorilor din transporturi, cu comportament cu risc ridicat (inclusiv 

muncitori tineri), oferind educaţie de la egal la egal 
• Conceperea de mesaje pentru forţa de muncă generală, precum şi pentru barbaţi şi femei 
• Folosirea organizaţiilor profesionale, precum ONG-uri şi OC-uri care se ocupă cu prevenirea 

HIV 
• Distribuirea gratuită de prezervative de tip bărbaţi şi femei muncitorilor constructori  
• Furnizarea de informaţii despre accesul către servicii HIV şi BTS complete  
• Sensibilizarea comunităţilor şi a muncitorilor despre cum să evite BTS, cum să recunoască 

simptomele comune ale BTS şi cum să caute tratament prin intermediul sistemelor confidenţiale 
de adresare. 

Furnizarea informaţiilor despre serviciile voluntare de testare şi consiliere din zona de proiect sau 

altundeva în apropierea zonei de proiect 

• Furnizarea informaţiilor despre serviciile voluntare anonime de testare şi consiliere (testare, 
pretestare şi consiliere post-testare) 

Furnizarea informaţiilor despre accesul la tratamentul infecţiilor oportuniste 

• Instruirea  oamenilor despre cum să evite infecţiile oportuniste, cum să recunoască simptomele 
comune ale acestor boli şi despre cum să caute tratament. 

• Revizuirea informaţiei despre ajutoarele și serviciile de sănătate din organizațiile de transporturi 
și determinarea necesităţilor existente pentru  muncitori privind primirea îngrijirilor medicale 
HIV și SIDA 
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4.1.3 Securitatea și sănătatea ocupațională 

1. Obiectivul PMMS, referitor la măsurile de securitate și sănătate ocupațională ale muncitorilor, este: 

• Garantarea sănătăţii şi securității ocupaționale pentru muncitori prin elaborarea și implementarea 
unor acțiuni în cadrul Planului de Securitate și Sănătate Ocupațională.  Acest plan va prevedea 
acțiuni și va aloca resurse pentru a evalua riscurile pe șantier, va elabora reguli și măsuri, va 
atribui responsabilități în sensul securității și sănătății ocupaționale, și va organiza instruiri pentru 
muncitori. 

2. Măsurile de atenuare recomandate cuprind: 

• Furnizarea semnelor corespunzătoare de atenţionare 
• Furnizarea căştilor şi a altor echipamente de protecţie pentru muncitori 
• Instruirea muncitorilor Antreprenorului privind problemele de sănătate şi securitate, şi cerinţa de 

a utiliza echipamentul de protecţie pus la dispoziţie.  
• Stabilirea tuturor măsurilor de securitate relevante în conformitate cu legislaţia şi practicile de 

bună inginerie.  
• Realizarea instructajelor şi a sesiunilor de informare pentru muncitori privind măsurile de 

securitate, responsabilitatea pentru siguranţa proprie şi pentru securitatea celorlalţi. 
• Garantarea că operatorii vehiculelor şi echipamentelor sunt calificaţi şi instruiţi corespunzător. 
• Procurarea de instalaţii de prim-ajutor, disponibilitatea rapidă a personalului instruit paramedical 

şi transportul de urgenţă la cel mai apropiat spital prevăzut cu facilităţi de accident şi urgenţă.  
• Stabilirea responsabilităţilor pentru a se garanta că aceste acorduri sunt în vigoare.  
• Stabilirea verificărilor periodice ale vehiculelor şi materialelor, şi alocarea responsabilităţii 

pentru verificare.  
• Garantarea că activităţile de extracţie a materialelor sunt supravegheate şi realizate de personal 

instruit şi calificat.  
• Stabilirea procedurilor şi furnizarea instrucţiunilor privitoare la evacuarea de urgenţă şi realizarea 

unei liste de contacte de urgenţă disponibile 24 de ore. 
 
Cu toate că obiectivele de securitate și sănătate ocupațională sunt parte a PMMS, Planul de Securitate și 
Sănătate Ocupațională va fi un document aparte și va fi elaborat în conformitate cu prevederile Legii 
securității și sănătății în muncă nr. 186-XVI din 10.07.20082008 (Monitorul Oficial nr.143-144/587 din 
05.08.2008) în vigoare din data de 01 Ianuarie 2009. 

4.2 Faza operaţională 

Pentru a realiza sustenabilitatea lucrărilor de dezvoltare, efectele benefice şi eficienţa măsurilor de 
atenuare trebuie să fie sporite, chiar şi după construcţie, deoarece unele efecte negative de mediu şi 
sociale pot apărea ca rezultat al funcţionării instalaţiilor proiectului.  

Dacă lucrările propuse de reabilitare vor facilita desfăşurarea fluentă a traficului, nu este de aşteptat ca 
emisiile de gaze de eşapament şi emanaţia zgomotului din traficul rutier să crească în mod semnificativ. 
Cu toate acestea, în cazul în care numărul şi viteza vehiculelor care circulă pe drum vor creşte, pot exista 
creşteri marginale în emisiile de gaze şi nivelurile de zgomot. Prin urmare, în scopul de a beneficia pe 
deplin de beneficiile ecologice ale activităţilor propuse şi pentru a asigura îmbunătăţirea mediului 
următoarele măsuri de atenuare trebuie implementate, lucru ce poate necesita o implicare la nivel 
naţional. 

Trebuie menţionat că aceste activităţi şi măsuri de atenuare nu vor fi în responsabilitatea Antreprenorului 
construcţiei, a Inginerului, a FPM Modova sau a MCC. ASD, ca proprietar al drumului reabilitat, are 
responsabilitatea de a lua în considerare aceste măsuri şi de a le aduce în atenţia altor agenţii 
guvernamentale pentru a le permite să acționeze, după caz.  

4.2.1 Calitatea aerului 

1. Obiectivul PMMS, referitor la managementul calităţii aerului, este:  



 

 

M2 PMMS – Proiectul de reabilitare a drumurilor Moldova - noiembrie 2011 18 

• Reducerea poluării din aer datorată folosirii drumului. 
2. Măsurile recomandate de atenuare cuprind:  

• Formularea şi aplicare cu stricteţe a reglementărilor privind emisiile vehiculelor, ca urmare a 
unui program de conştientizare. Aceasta poate necesita acţiune la nivel naţional pentru a lua în 
considerare stabilirea unor standarde de emisii ale autovehiculelor cum sunt specificate de 
Uniunea Europeană (Euro 1 la Euro 6) 

• Menţinerea unei bariere de vegetaţie pe fiecare parte a drumului pentru a bloca particulele 
aeropurtate spre zonele rezidenţiale 

4.2.2 Zgomot  

1. Obiectivul PMMS, referitor la managementul zgomotului/ vibraţiilor pământului, este:  

• Reducerea şi/ sau evitarea intensificării nivelului de zgomot ce rezultă din traficul rutier.  
2. Măsurile recomandate de atenuare cuprind:  

• Formularea şi aplicarea strictă a reglementărilor pentru controlul zgomotului, ca urmare a unui 
program de conştientizare. Aceasta poate necesita stabilirea unor standarde naţionale de zgomot 
ambiental pentru locaţiile senzitive, posibil pe baza OMS sau alte standarde internaţionale. 

• Folosirea barierelor de sunet, printre care berme şi linii de copaci în zonele sensibile, precum 
şcoli, lăcaşuri de cult, spitale şi biblioteci. 

4.2.3 Siguranţa rutieră 

1. Obiectivele PMMS, privind siguranţa rutieră, sunt:  

• Să se asigure siguranţa utilizatorilor drumului, inclusiv a pietonilor 
• Prevenirea accidentelor rutiere 

2. Măsurile recomandate de atenuare cuprind:  

• Formularea legilor pentru impunerea limitelor de viteză, a disciplinei rutiere şi a siguranţei 
pietonale.  

• Aplicarea legislaţiei cu sporirea gradului de conştientizare (posibil prin implicarea femeilor şi 
tinerilor ca instructori) 

• Organizarea de programe de instruire periodică pentru comunităţile locale, avȃnd ca obiect 
siguranţa rutieră pentru vehicule lente şi vehicule cu tracţiune animală. 

• Organizarea de programe de instruire periodică şi dotări de bază pentru comunităţi în vederea 
elaborării unor proceduri de siguranţă pentru zonele de traversare în zona şcolilor, incluzȃnd 
folosirea de voluntari adulţi pregătiţi ca supraveghetori pentru trecerile de pietoni, pentru a ajuta 
copiii la traversarea drumului. 

• Dotarea şi menţinerea unor mijloace de semnalizare pentru avertizarea vehicolelor cu privire la 
locurile unde animalele pot fi pe drum, în special lȃngă zonele împădurite şi zonele unde se 
cultivă pămȃntul, zone unde este probabil ca animalele domestice precum bovinele să traverseze 
drumul.  

4.3 Rezumatul PMMS 

Întregul Plan de Management de Mediu şi Social este rezumat în Tabelul 1 de mai jos. Detalii despre 
locaţiile specifice unde aceste măsuri vor fi aplicate sunt prezentate în Anexa C. 



 

 

M2 PMMS – Proiectul de reabilitare a drumurilor Moldova - noiembrie 2011 19 

 
Tabel 1: Rezumatul Planului de Management al Mediului şi Social 

Aspecte de 
mediu și 
sociale 

Măsuri de atenuare 

Măsuri instituţionale 
Estimarea 
costului 

Momentul 
Implementare 

Responsabil 
pentru 

coordonare 
Supraveghere 

  FAZA DE CONSTRUCȚIE 

Calitatea apei • Un management de construcţie corect ce cuprinde instructajul operatorilor şi ai 
altor muncitori pentru a evita poluarea corpurilor de apă prin utilizarea 
echipamentelor şi utilajelor de construcţie. 

• Depozitarea lubrifianţilor, combustibililor şi ai altor hidrocarburi în incinte special 
amenajate. 

• Depozitarea apei şi a produselor reziduale ce apar pe şantier printr-un sistem de 
drenaj temporar, proiectat corespunzător, astfel încât să nu se producă probleme 
de poluare sau alte tulburări. 

• Depozitarea corectă a deşeurilor solide provenite din activităţile de construcţie şi 
din organizările de şantier. 

• Acoperirea materialului de construcţie şi a stocurilor de material excavat cu un 
înveliş potrivit pentru a reduce pierderile de material şi sedimentarea.  

• Localizarea facilităţilor temporare de construcţie inclusiv a structurilor şi a 
stocurilor de material la cel puţin 50 m distanţă de corpurile de apă şi de zonele 
umede.  

• Evitarea depozitării apei de spălat,  reziduurilor solide precum ambalajele 
aruncate, deşeuri provenite activităţile de curăţire a agitatorului şi materialul 
excavat în corpurile de apă şi în zonele umede adiacente sau în vecinătatea 
şantierelor.  

• Evitarea stocării materialelor provenite din decopertarea pavajului drumului în 
zonele unde drenajul natural va fi distrus.  

• Păstrarea vehiculelor şi a echipamentelor în condiţii bune de funcţionare şi 
asigurarea că nu vor apărea scurgeri de ulei sau combustibil. 

• Realizarea verificărilor periodice a tuturor echipamentelor, instalaţiilor şi utilajelor.  
• Deservirea vehiculelor, utilajelor şi a echipamentului va fi gestionată 

corespunzător,iar poziţionarea atelierelor echipate de lucru, unde uleiul uzat este 
colectat şi depozitat, în locaţii aprobate.  

• Asigurarea aranjamentelor sanitare pe şantiere şi facilităţi temporare de cazare 
pentru a evita deversarea apei reziduale şi a apei de canalizare în scurgeri sau în 
corpurile de apă 

Antreprenor Antreprenor Inginer Costuri de 
construcţie 

În timpul 
construcţiei 

Calitatea 
aerului/ Praf 

• Toate echipamentele şi utilajele grele trebuie să fie în maximă conformitate cu 
reglementările naţionale. 

• Limitarea folosirii combustibilului care poate produce un nivel ridicat de poluanţi 
în aer, din cauza instalaţiilor şi echipamentelor doar cu aprobarea prealabilă 
scrisă a IES. 

Antreprenor Antreprenor Inginer Costuri de 
construcţie 

În timpul 
construcţiei 
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Aspecte de 
mediu și 
sociale 

Măsuri de atenuare 

Măsuri instituţionale 
Estimarea 
costului 

Momentul 
Implementare 

Responsabil 
pentru 

coordonare 
Supraveghere 

• Umezirea solului şi a stocurilor de nisip înainte de încărcare, în special în condiţii 
uscate de vânt. 

• Închiderea grămezilor de nisip sau de agregat cu un volum mai mare de 20 m3 
între pereţi ce se extind peste înălţimea grămezii şi dincolo de partea sa frontală.  

• Asigurarea suprafeţelor acceptabile pentru orice tip de vreme în cadrul şantierului 
în locurile unde există mişcări periodice de vehiculele.  

• Depozitarea cimentului şi a altor astfel de materiale cu granulaţie fină livrate vrac, 
în silozuri prevăzute cu un indicator de alarmă de nivel înalt; cântarele cu buncăr 
trebuie să fie ventilate cu filtre corespunzătoare. 

• Folosirea transportoarelor de materiale eficiente din punctul de vedere al 
consumului de combustibil şi bine întreţinute, cu deflectoare de evacuare corectă 
pentru a reduce emisiile la evacuare.  

• Oprirea motoarelor tuturor vehiculelor, cât timp sunt parcate pe şantier.  
• Folosirea echipamentelor eficiente, utilajelor şi vehiculelor verificate periodic 

pentru a putea realiza corecţiile sau reparaţiile necesare şi a asigura concordanţa 
cu reglementările privind siguranţă şi poluare a aerului.   

• Acoperirea pământului, nisipului şi a altor materiale de construcţie în timpul 
depozitării şi transportului. 

• Folosirea pulverizatoarelor de apă în timpul transportului şi încărcării/descărcării 
nisipului, agregatelor şi al tuturor materialelor similare, când există posibilitatea 
să se creeze praf.  

• Montarea barierelor de protecţie în locaţiile unde există posibilitatea să bată 
vânturi puternice şi să împrăştie praful sau materialul mărunt.  

• Pulverizarea cu apă a zonelor goale şi a drumurilor folosite pentru transportul 
materialelor 

• Spălarea roţilor şi a părţii inferioare a corpurilor vehiculelor la ieşirea din zonele 
de construcţie.  

• Alegerea zonelor pentru extracţia materialelor departe de zonele rezidenţiale, 
pentru a reduce efectele prafului 

Zgomot / 
Vibraţii  

• Echiparea tuturor echipamentelor mecanice şi a utilajelor cu mecanisme de 
reducere a zgomotului, precum amortizoare de zgomot pentru reducerea 
eficientă a sunetelor, în strictă conformitate cu reglementările aplicabile.  

• Dacă este posibil, folosirea echipamentelor grele în timpul zilei.  
• Terminarea lucrărilor la orele stabilite (de exemplu, lucru în timpul zilei) şi 

evitarea creşterii zgomotelor în timpul orelor de vârf.  
• Izolarea echipamentelor de construcţie care generează zgomote/vibraţii 

excesive. 
• Folosirea transportatoarelor de mărfuri bine întreţinute şi dotate cu mecanisme 

de reglare a vitezei. 

Antreprenor Antreprenor Inginer Costul de 
construcţie 

În timpul 
construcţiei 



 

 

M2 PMMS – Proiectul de reabilitare a drumurilor Moldova - noiembrie 2011 21 

Aspecte de 
mediu și 
sociale 

Măsuri de atenuare 

Măsuri instituţionale 
Estimarea 
costului 

Momentul 
Implementare 

Responsabil 
pentru 

coordonare 
Supraveghere 

• Luarea măsurilor rezonabile, precum instalarea ecranelor acustice pentru 
reducerea zgomotului, lângă zonele sensibile la zgomot precum şcoli şi lăcaşuri 
de cult.  

• Antreprenorul va asigura că îşi va lua responsabilitatea pentru repararea 
daunelor create de vibraţiile generate ca urmare a folosirii echipamentelor, 
utilajelor şi vehiculelor destinate transportului. 

Eroziunea 
solului 
/contaminare
a solului/ 
torentele de 
apă  

 

• Compactarea rambleurilor corect în conformitate cu standardele de proiectare 
• Consolidarea taluzurilor şi canalelor laterale prin folosirea gabioanelor, pietrişului 

sau învelişului de vegetaţie.  
• Pe termen scurt, protejarea tuturor zonelor sensibile la eroziune, daune din 

cauza inundaţiilor şi transportul/sedimentarea aluviunilor prin lucrări de drenaj 
temporare sau permanente. 

• Măsuri de prevenire a comasării apei de suprafaţă şi a degradării malurilor. 
• Folosirea captatoarelor de aluviuni în zonele unele se desfăşoară lucrări de 

terasament adiacent corpurilor de apă incluzănd zonele umede. 
• Rambleierea canalelor proaspăt erodate şi readucerea lor la formele naturale 
• Refacerea zonelor de odihnă şi organizărilor de şantier după utilizarea lor, pentru 

a preveni eroziunea.  
• Refacerea zonelor de împrumut şi de depozitare care nu mai sunt în folosire să 

fie aprobată de Inginer. 

Antreprenor Antreprenor Inginer Costul de 
construcţie 

În timpul 
construcţiei 

Degradarea 
peisajului 

• Dezvoltarea măsurilor de consolidare a pantelor abrupte cu vegetaţie, iarbă şi 
plante, sau gabioane 

• Elaborarea unor metode eficiente de eliminare sau de rambleiere a solurilor 
extrase  

• Evitarea folosirii terenurilor arabile pentru împrumutul de pământ. Dacă este 
inevitabil, stratul superior de sol (cca. 30 cm) va fi îndepărtat, depozitat şi 
reumplut după terminarea operaţiunii. 

• Refacerea condiţiilor cvasi-originale de peisaj după terminarea lucrărilor de 
reabilitare şi după utilizarea carierelor; refacere învelişului de vegetaţie 

Antreprenor Antreprenor Inginer Costul de 
construcţie 

În timpul 
construcţiei 

Manipularea 
şi 
depozitarea 
materialelor 
periculoase 

 

• Depozitarea hidrocarburilor şi materialelor periculoase pe teren impermeabil şi 
acoperite şi construirea zonei de depozitare ca o tavă de deversare pentru a se 
evita răspândirea scurgerilor accidentale.  

• Furnizarea sistemelor de ventilare sigure pentru depozitele de substanţe chimice 
volatile.  

• Restricţionarea şi controlul accesului în zonele ce conţin substanţe periculoase.  
• Poziţionarea instalaţiilor de amestec fierbinte, instalaţiilor de zdrobire, atelierelor, 

magaziilor şi facilităţilor temporare de cazare pentru muncitori în locaţiile 
aprobate.  

• Folosirea refrigeranţilor şi agenţilor de stingere a incendiilor în conformitate cu 

Antreprenor Antreprenor Inginer Costul de 
construcţie 

În timpul 
construcţiei 
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Aspecte de 
mediu și 
sociale 

Măsuri de atenuare 

Măsuri instituţionale 
Estimarea 
costului 

Momentul 
Implementare 
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pentru 

coordonare 
Supraveghere 

,,Protocolul Montreal” 
• În eventualitatea în care deşeuri de azbest sau alte deşeuri periculoase trebuiesc 

manevrate, informați FPM -Moldova şi urmaţi procedurile aşa cum apar descrise 
în Anexa B. 

 

Depozitarea 
reziduurilor şi 
a deşeurilor 
de 
construcţie 

 

• Estimarea cantităţilor şi tipurilor de material excavat şi de deşeuri de construcţie 
ce vor fi generate de proiect (de exemplu, material de pavaj inclusiv bitum). 

• Stabilirea zonele de acumulare preliminară a deşeurilor care nu vor produce 
daune învelişului de vegetaţie şi altor componente ale mediului, 

• Testarea asfaltului vechi pentru detectarea  hidrocarburilor aromatice şi toxice 
poli-aromatice înainte de refolosire sau depozitare, sau tratarea deşeurilor 
periculoase.  

• Verificarea dacă reziduurile precum materialul de pavaj decopertat poate fi 
refolosit în cadrul proiectul sau de alte grupuri interesate.  

• Identificarea zonelor potenţiale de depozitare în siguranţă aproape de zonele 
proiectului, iar în colaborare cu IES şi ASD investigarea condiţiilor de mediu ale 
zonelor de depozitare şi pregătirea recomandărilor pentru cele mai potrivite şi 
mai sigure zone.  

• Transferarea şi înlăturarea materialului necorespunzător excavat (bitum şi alte 
materiale mărunte de construcţie) în locaţiile stabilite acceptate de organizaţiile 
relevante. Zona de depozitare a materialului înlăturat va fi departe de resursele 
de apă subterană şi departe de zonele joase. 

• Transportarea sistematică a materialelor necorespunzătoare excavate din zonele 
predispuse la eroziune.  

• Refolosirea reziduurilor oricând este posibil. 
• Recuperarea şi refolosirea sau înlăturarea uleiului şi lubrifianţilor folosiţi de pe 
şantier, în conformitate cu reglementările naţionale şi locale. 

• Evitarea arderii uleiului aruncat, materialului mărunt sau altor tipuri de deşeuri 

Antreprenor Antreprenor Inginer Costul de 
construcţie 

În timpul 
construcţiei 

Alunecări de 
teren  

• Desfăşurarea activităţilor de construcţie astfel încât vibraţiile ce provin de la 
echipamentele grele şi tulburarea solului datorită lucrărilor de nivelare, excavării 
şi consolidării taluzului să nu cauzeze instabilitatea stratului superior al solului şi 
alunecarea acestuia. În general de luat toate măsurile necesare pentru a evita 
riscurile de alunecări de teren în timpul construcției. 

Antreprenor Antreprenor Inginer Costul de 
construcţie 

Până la 
începerea 

construcției și 
în timpul 

construcției  

Organizările 
de şantier/ 
Şantiere 
temporare şi 
Locaţii 

• Identificarea locaţiei organizărilor de şantier în consultare cu autorităţile locale, 
ASD, IES local şi ONG-uri; evitarea, unde este posibil, a stabilirii organizărilor de 
şantier lângă aşezări sau lângă sursele de apă. 

• Evitarea tăierii copacilor şi reducerea înlăturării vegetaţiei.  
• Furnizarea de apă şi facilităţi sanitare pentru angajaţi. 
• Controlul deşeului solid şi a canalizării conform reglementărilor naţionale şi ale 

municipalităţii. Ca regulă, deşeurile solide nu trebui aruncate, îngropate sau arse 

Antreprenor Antreprenor Inginer Costul de 
construcţie 

În timpul 
construcţiei 
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sociale 

Măsuri de atenuare 

Măsuri instituţionale 
Estimarea 
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Momentul 
Implementare 
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pentru 

coordonare 
Supraveghere 

pe sau în vecinătatea şantierului, dar vor fi depozitate la cel mai apropiat depozit 
de deşeuri sanitare sau zonă ce este în conformitate cu autorizaţiile necesare.  

• Garantarea de către Antreprenor că va organiza şi va întreţine sistemul de 
selectare, colectare şi transport al deşeurilor. 

• Asigurarea ca toate deşeurile periculoase şi nepericuloase, lichide şi solide să fie 
selectate, colectate şi depozitate conform reglementărilor şi cerinţelor naţionale. 

• La terminarea proiectului, înlăturarea tuturor materialelor mărunte şi a deşeurilor, 
precum şi toate structurile temporare, inclusiv clădiri de birouri, adăposturi şi 
toalete.  

• Plantarea în zonele expuse a vegetaţiei corespunzătoare. 
• Garanţia că Inginerul inspectează şi raportează faptul că organizarea de şantier 

a fost eliberată şi readusă la condiţiile de dinaintea proiectului 
Monumente 
istorice/cultur
ale 

• Oprirea lucrărilor de îndată ce se găsesc monumente istorice şi culturale în 
timpul lucrărilor la terasament sau altor activităţi de construcţie 

• Furnizarea informaţiilor relevante Ministerului Culturii. Ministerul va stabili 
valoarea monumentelor istorice/ arheologice şi va oferi îndrumări cu privire la 
modul în care vor continua sau dacă vor continua lucrările de construcţie. Acest 
lucru poate include excavarea sau altfel, documentarea monumentelor înainte de 
începere, sau în situaţia obiectelor foarte valoroase, dezvoltarea unui plan de 
evitare a artefactelor pe acel şantier 

     

Arbori • Locaţiile pentru replantare vor fi doar în interiorul zonei drumului, cȃt se poate de 
aproape de locurile unde au existat pierderi de copaci, respectînd cerinţele de 
proiectare şi siguranţă.  

• Plantarea copacilor adiționali va avea loc de-a lungul drumului și în ampriza 
drumului, cu aprobarea ASD şi a Inginerului. 

• Plantaţiile vor fi executate conform normativelor în vigoare așa cum este descris 
în Specificații 

Antreprenor Antreprenor Inginer Costul de 
construcţie 

În timpul 
construcţiei 

Planul de 
Facilitare a 
Mobilităţii şi 
Accesului 
(PFMA)  

• Asigurarea cu măsuri, în conformitate cu calendarul lucrărilor de construcție, de 
evitare și minimizare a impacturilor ce provin din executarea lucrărilor de 
construcție cum ar fi închiderea drumurilor și blocarea accesului la proprietăți 

• Reducerea impactului cauzat de sistarea în timpul construcţiei a utilităţilor 
precum electricitate, gaz, aprovizionarea cu apă şi canalizare 

• Informarea publicului cu privire la calendarul lucrărilor de constructie şi închiderii 
drumurilor 

Antreprenor Antreprenor Inginer Costul de 
construcţie 

Până la 
începerea 

construcției și 
în timpul 

construcției  

Planul Social 
și de gen 

• Asigurea schimbului de informații dintre Antreprenor și populația locală.  Aceasta 
include instalarea de către Antreprenor a panourilor informaționale în toate 
localitățile de-a lungul drumului 

• Crearea noilor locuri de muncă pentru populația locală, cu accent sporit asupra 
femeilor și tinerilor, precum și altor grupuri. Aceasta poate include contracte mici 

Antreprenor Antreprenor Inginer Costul de 
construcţie 

Până la 
începerea 

construcției și 
în timpul 

construcției  
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Măsuri de atenuare 
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Estimarea 
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pentru 

coordonare 
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de aprovizionare și prestare a serviciilor, în același timp anunțurile de angajare 
pot fi publicate pe panourile informaționale or prin intermediul Comitetului de 
Monitorizare a Impactului Social ce va fi creat de Inginer. 

• Sporirea gradului de conștientizare a populației locale asupra siguranței la trafic, 
ținta principală fiind școlile, asigurea instruirii periodice și asigurarea facilităților 
pentru comunități la elaborarea procedurilor de siguranță pietonală în zonele de 
amplasare a școlilor, incluzând antrenarea voluntarilor adulti instruiți pentru a 
ajuta copiii să treacă strada, sporirea gradului de conștientizare asupra 
aspectelor siguranței în trafic și a comportamentului adecvat în trafic pentru 
zonele dens populate amplasate în preajma șantierelor.  În acest sens 
Antreprenorul va asigura școlarizarea viitorilor instructori, inclusiv a profesorilor 
din școlile locale, care la rândul lor vor instrui elevii.  Antreprenorul este solicitat 
să asigure instruirea a cel puțin 50 profesori și minimum 2000 elevi și sa 
raporteze adecvat despre numărul participanților și numărul sesiunilor de 
instruire 

• Asigurarea instruirii comunităților locale cu privire la siguranța la trafic în cazul 
vehiculelor lente și căruțelor 

• Strămutarea unor obiecte după cum este prevăzut în Planul de Acțiuni de 
Strămutare 

Planul de 
Management 
a Riscurilor 
TP 

• Asigurarea ca TP nu este tolerat de angajați și muncitori, și antrenarea în practici 
de TP va servi drept cauză pentru suspendarea sau terminarea relaţiilor de 
muncă sau contractului; la rândul său Antreprenorul va include această 
prevedere în contractele de muncă 

• Sporirea gradului de conștientizare a angajaților, muncitorilor și sub-
contractanților asupra problemei incluzând asigurarea cu informții despre zonele 
de risc și penalitățile pentru antrenarea în TP.  Sporirea gradului de 
conștientizare va fi asigurat prin organizarea instruirii pentru personalul 
Antreprenorului și sub-contractanților.  Antreprenorul este obligat să raporteze 
despre numărul sesiunilor de instruire și numărul participanților.  Organizarea 
instruirilor TP, ridicarea gradului de conștientizare asupra muncii forțate și muncii 
copiilor poate veni la pachet împreună cu instruirea cu privire la securitatea și 
sănătatea ocupațională 

• Elaborarea unui sistem de semnalare a incidentelor suspicioase sau știute ale TP 
către FPM Moldova și autoritățile responsabile ale Guvernului Republicii 
Moldova; și îndrumarea victimelor potențiale către agențiile potrivite.  Informația 
de contact a acestor autorități trebuie adusă la cunoștința tuturor muncitorilor și 
altor participanți în campaniile de sporire a gradului de conștientizare, inclusiv 
prin distribuirea foilor volante 

Antreprenor Antreprenor Inginer Costul de 
construcţie 

Până la 
începerea 

construcției și 
în timpul 

construcției  

Planul de 
Management 

• Organizarea de programe de conştientizare de prevenire a HIV/SIDA și BTS 
pentru populația locală 

Antreprenor Antreprenor Inginer Costul de Până la 
începerea 
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Măsuri de atenuare 
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Estimarea 
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Momentul 
Implementare 
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pentru 

coordonare 
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a Riscurilor 
HIV/SIDA și 
BTS 

• Distribuirea materialelor cu privire la prevenirea HIV/SIDA și BTS în rândul 
muncitorilor, cum ar fi foile volante, broșurile, afișe în limba română 

•  Lansarea unor programe de conştientizare despre prevenirea HIV/SIDA şi BTS 
pentru muncitorii constructori 

• Introducerea în contractele de construcţii a unor clauze de intervenţie pentru 
prevenirea HIV si BTS 

• Descurajarea abuzului de droguri (alcool şi narcotice) 
• Concentrare asupra muncitorilor din transporturi, cu comportament cu risc ridicat 

(inclusiv muncitori tineri), cu oferirea educaţiei de la egal la egal 
• Conceperea de mesaje pentru forţa de muncă generală, precum şi pentru barbaţi 
şi femei 

• Folosirea organizaţiilor profesionale, precum ONG-uri şi OC-uri care se ocupă cu 
prevenirea HIV 

• Distribuirea gratuită de prezervative de tip bărbaţi şi femei muncitorilor 
constructori 

construcţie construcției și 
în timpul 

construcției  

Securitatea și 
sănătatea 
ocupațională 

• Furnizarea semnelor corespunzătoare de atenţionare 
• Furnizarea căştilor şi a altor echipamente de protecţie pentru muncitori 
• Instruirea muncitorilor Antreprenorului privind problemele de sănătate şi 

securitate, şi cerinţa de a utiliza echipamentul de protecţie pus la dispoziţie.  
• Stabilirea tuturor măsurilor de securitate relevante în conformitate cu legislaţia şi 

practicile de bună inginerie.  
• Realizarea instructajelor şi a sesiunilor de informare pentru muncitori privind 

măsurile de secutitate, responsabilitatea pentru siguranţa proprie şi pentru 
securitatea celorlalţi. 

• Garantarea că operatorii vehiculelor şi echipamentelor sunt calificaţi şi instruiţi 
corespunzător. 

• Procurarea de instalaţii de prim-ajutor, disponibilitatea rapidă a personalului 
instruit paramedical şi transportul de urgenţă la cel mai apropiat spital prevăzut 
cu facilităţi de accident şi urgenţă.  

• Stabilirea responsabilităţilor pentru a se garanta că aceste acorduri sunt în 
vigoare.  

• Stabilirea verificărilor periodice ale vehiculelor şi materialelor, şi alocarea 
responsabilităţii pentru verificare.  

• Garantarea că activităţile de extracţie a materialelor sunt supravegheate şi 
realizate de personal instruit şi calificat.  

• Stabilirea procedurilor şi furnizarea instrucţiunilor privitoare la evacuarea de 
urgenţă şi realizarea unei liste de contacte de urgenţă disponibile 24 de ore. 

Antreprenor Antreprenor Inginer Costul de 
construcţie 

În timpul 
construcţiei 

 FAZA OPERAȚIONALĂ 
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costului 
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Implementare 
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pentru 
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Calitatea 
aerului 

 

• Formularea şi aplicarea cu stricteţe a reglementărilor privind emisiile vehiculelor, 
ca urmare a unui program de conştientizare.  

• Ȋntreţinerea barierei de vegetaţie pe fiecare parte a drumului pentru a bloca 
particulele aeropurtate spre zonele rezidenţiale 

ASD, IES 

 
ASD 

IES  

 
ASD 

ME 

 
IES 

TBI 

 
Inclus în 

bugetul ASD 
de mentenanță 

Până la/ în 
timpul 

gestionării  

 

Nivelul de 
zgomot 

• Formularea şi aplicarea strictă a reglementărilor pentru controlul zgomotului, ca 
urmare a unui program de conştientizare 

• Folosirea barierelor de sunet, printre care berme şi linii de copaci în zonele 
sensibile, precum şcoli, lăcaşuri de cult, spitale şi biblioteci.  

ASD, IES 

 
ASD 

 IES 

 
ASD 

ME 

 
IES 

TBI 

 
La faza de 
construcție  

Până la/ în 
timpul 

gestionării  

în timpul 
gestionării 

Siguranţa 
rutieră 

 

• Formularea legilor pentru impunerea limitelor de viteză, a disciplinei rutiere şi a 
siguranţei pietonale.  

• Aplicarea legislaţiei cu sporirea gradului de conştientizare (posibil prin implicarea 
femeilor şi tinerilor ca instructori) 

• Organizarea de programe de instruire periodică pentru comunităţile locale, avȃnd 
ca obiect siguranţa rutieră pentru vehicule lente şi vehicule cu tracţiune animală. 

• Organizarea de programe de instruire periodică şi dotări de bază pentru 
comunităţi în vederea elaborării unor proceduri de siguranţă pentru zonele de 
traversare în zona şcolilor, incluzȃnd folosirea de voluntari adulţi pregătiţi ca 
supraveghetori pentru trecerile de pietoni, pentru a ajuta copiii la traversarea 
drumului. 

• Dotarea şi menţinerea unor mijloace de semnalizare pentru avertizarea 
vehicolelor cu privire la locurile unde animalele pot fi pe drum, în special lȃngă 
zonele împădurite şi zonele unde se cultivă pămȃntul, zone unde este probabil 
ca animalele domestice precum bovinele să traverseze drumul. 

ASD, Poliția 
Rutieră 

 
 

Poliția 
Rutieră 

 
ASD 

Inspectoratul 
Ecologic 
Raional, 

Centrul de 
Sănătate 
publică 
raional, 

Ministerul 
Afacerilor 

Interne, Poliția 
Rutieră 

 

TBI 

 
TBI 

Până la/ în 
timpul 

gestionării  

 

MM – Ministerul Mediului              IES – Inspectoratul Ecologic de Stat 
MDRC – Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor 
Costuri:  Costuri de construcţie – aceste costuri vor fi incluse în costurile de construcţie ale proiectului şi se vor include în oferta pentru contractul de construcţie. 
TBI – urmează a fi identificat  
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5. PLANUL DE MONITORIZARE DE MEDIU ŞI SOCIALĂ 

5.1 Prezentare generală 

Măsurile de atenuare propuse în PMMS vor fi executate de agenţiile responsabile cu implementarea. 
Totuşi, pentru verificarea implementării corespunzătoare a acestor măsuri şi dacă acestea sunt 
capabile să atenueze efectele adverse precum se intenţionează, monitorizarea mediului este esenţială. 
Monitorizarea PMMS va: (i) urmări şi raporta eficiența măsurilor de atenuare şi a responsabilităţilor 
identificate şi realizate prin PMMS; (ii) informa asupra necesităţii de extindere, creştere sau ajustare a 
măsurilor de atenuare; (iii) identifica orice zone noi potenţial expuse la impact, care nu au fost luate în 
considerare în PMMS propus.  

Monitorizarea PMMS va începe odată cu începerea lucrărilor de reabilitare a drumurilor, în timp ce 
auditorii trebuie să fie gata de mobilizare înainte de începerea  activităţilor de construcţie. 
Monitorizarea trebuie să fie implementată în toate fazele proiectului. 

Poluarea atmosferică în Moldova este mai puţin importantă decât calitatea apei, mai precis a 
fântânilor de pe marginile drumurilor. Mai mult, creşterile de poluare a aerului şi a apei şi a 
nivelurilor de zgomot datorate activităţilor proiectului se anticipează a fi marginale. Având în vedere 
cele de mai sus, precum şi numărul mic de agenţii capabile de efectuarea monitorizării mediului în 
Republica Moldova, a fost pregătit un plan practic de monitorizare, ce include doar esenţialul. 

Parametrii următori de monitorizare a mediului au avut prioritate în planul de monitorizare:  

• Zonele de împrumut şi de depozitare 

• Calitatea apei (apa de suprafaţă şi cea subterană) 

• Calitatea aerului 

• Nivelurile de zgomot 

• Solul, zonele forestiere, copacii şi resursele naturale 

• Folosirea materialelor periculoase 

• Siguranţa traficului şi a pietonilor 

• Accesibilitatea 

• Siguranţa muncitorilor 

• Efectele sociale 

• Întreţinerea în timpul fazei operaţionale 

5.2 Monitorizarea Măsurilor de Atenuare a Impactului de Mediu 

Până la începerea lucrărilor de construcție și în timpul derulării lor Antreprenorul va fi responsabil de 
desfășurarea studiilor inițiale și monitorizării ulterioare a parametrilor de monitorizare de mediu și 
sociali după cum este specificat în PMMS și inclus în PMMSA. 

5.2.1 Monitorizarea Zgomotului și Calității Aerului 

Monitorizarea zgomotului și a calității aerului va fi efectuată pe toată durata perioadei de construcție a 
proiectului.  Scopul monitorizării este de a asigura respectarea standardelor privind poluarea aerului, 
praful, NOx și CO, și zgomotul pe șantiere și aceste vicisitudini sunt menținute la nivele minime 
aceptabile pentru vecini și vecinătăți. 
 
Pentru a reduce impactul lucrărilor de construcție asupra localităților, nu se permite executarea 
lucrărilor de construcție în intervalul orar de la 23.00 până la 7.00.  Mai mult ca atât, se recomandă 
utilizarea echipamentelor cu nivel scăzut al zgomotului.  Dacă este necesar de executat lucrări pe timp 
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de noapte , ceea ce va deranja vecinii și vecinătățile, este obligatorie: i) aplicarea măsurilor de 
reducere a zgomotului, ii) reducerea pe cât este posibil a duratei deranjamentului, iii) informarea 
populației afectate, prin intermendiul afișelor și mass media locale (radiou, ziare) despre locul, data și 
durata deranjamentului. 
 
Studiile inițiale și monitorizarea calității aerului va fi efectuată de Antreprenor cu aprobarea 
Inginerului și va corespunde standardelor și cerințelor naționale după cum este prevăzut țn capitolele 
respective din Specificații. 

5.2.2 Monitorizarea Calității Apei 

Antreprenorul este obligat sa ia toate măsurile necesare pentru a evita poluarea apelor de suprafață.  
Până la demararea lucrărilor de construcție Antreprenorul va propune o metodologie pentru a efectua 
studii inițiale și monitorizării ulterioare a calității apelor de suprafață.  Antreprenorul nu va începe nici 
o lucrare de construcție până ce studiile inițiale sunt executate și aprobate de Inginer. 
 
Locațiile de prelevare a probelor pentru monitorizarea iniţială a calităţii apelor de suprafaţă vor fi 
propuse de Antreprenor și aprobate de către Inginer. 

Mai mult ca atât, fântânile cu apă potabilă care pot fi afectate de activităţile de construcţie ar trebui de 
asemenea selectate pentru o verificare iniţială a calităţii apei subterane. Antreprenorul, în colaborare 
cu autoritățile locale și Inspectoratele Ecologice Raionale, va identifica aceste locaţii care ulterior vor 
fi aprobate de Inginer. Locaţiile de prelevare a probelor pentru perioada de construcţie pot fi finalizate 
după planificarea construcţiei, punându-se accent pe locaţiile sensibile şi având în vedere structura şi 
natura fiecărui şantier  şi reclamaţiile publice. 

La stabilirea valorii de referinţă, monitorizarea ar trebui să se desfăşoare în timpul tuturor celor patru 
anotimpuri. Cu toate acestea, în cazul în care constrângerile temporale, precum şi altele nu permit 
monitorizarea în toate cele patru anotimpuri, monitorizarea ar trebui să includă cel puţin sezoanele 
uscate şi umede. 

În timpul construcţiei, prelevarea de probele de rutină ar trebui să se desfăşoare lunar, şi precum este 
cerut de inginerul supraveghetor şi de reclamaţiile publice. 

5.2.3 Monitorizarea Calității Solului 

Antreprenorul nu va contamina solul pe durata executării lucrărilor de construcție.  La elaborarea 
PMMSA, Antreprenorul va descrie metodologia cu privire la monitorizarea calității solului și va 
propune măsuri de atenuare a impactului asupra solului.  Până la demararea lucrărilor de construcție, 
Antreprenorul împreună cu Inginerul va efectua inspecții în teren pentru a determina gradul de 
curățenie a zonelor.  În cazul contaminării solului cauzată de Antreprenor, acesta este responsabil 
pentru curățarea zonelor contaminate. 
 
Frecvența de prelevare a probelor și locațiile vor fi aprobate de către Inginer.  Antreprenorul va fi de 
asemenea responsabil pentru efectuarea prelevării adiționale a probelor și executarea analizelor de 
laborator dacă este cerută de Inginer sau în urma plângerilor publice. 

5.3 Monitorizarea măsurilor de atenuare a impactului social 

Monitorizarea va începe împreună cu demararea lucrărilor de reabilitare a drumurilor, în timp ce 
auditorii trebuie să fie gata de mobilizare înainte de începerea  activităţilor de construcţie. 
Monitorizarea trebuie să fie implementată în toate fazele proiectului. 

5.3.1 Monitorizarea Impactului Social 

Măsurile de atenuare a impactului social sunt în responsabilitatea Antreprenorului. Antreprenorul are 
obligaţia implementării tuturor acţiunilor prevăzute în acest PMMS și în PMMSA.   
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Monitorizarea şi evaluarea implementării PMMSA vor fi realizate de către Inginer, care va conduce o 
monitorizare şi evaluare profesională, iar aceasta va fi parte a misiunii de supraveghere a lucrărilor de 
construcţii. 

Inginerul va monitoriza și evalua implementarea măsurilor de atenuare a impactului social elaborate 
de Antreprenor în cadrul planurilor descrise mai jos:  

- Plan de Facilitare a Mobilităţii şi Accesului  

- Planul Social și de Gen 

- Planul de management al riscului Traficului de Persoane, care va include și munca forțată și 
munca copiilor 

- Plan HIV/SIDA si Plan Asupra Infecțiilor cu Transmitere Sexuală 

 
Inginerul va aduna date şi va raporta separat despre următorii doi indicatori FPM Moldova M&E în 
conformitate cu formatul şi programul din Tabelul de Urmărire a Indicatorilor (TUI): 

• Numărul programelor de instruire realizate de către Antreprenor cu privire la 
combaterea traficului de persoane 

• Numărul participanţilor şi sesiunilor de instruire privind siguranţa rutieră realizatede 
către Antreprenor 

 
Ȋn acest sens, Inginerul va consulta Planul FPM Moldova de Monitorizare si Evaluare si Planul FPM 
Moldova pentru Integrare Socială şi de Gen. 
 
Monitorizarea va începe până la demararea lucrărilor de construcţie și va continua în perioada 
executării lucrărilor de constructie, și dacă va fi necesar se va extinde și după perioada de construcţie.  
Inginerul va prezenta rapoarte lunare Administrației de Stat a Drumurilor privind respectarea și 
implementarea de către Antreprenor a măsurilor de atenuare a impacturilor identificate în planurile 
menționate mai sus sau în orice alte intervenții ale Antreprenorului efectuate în baza noilor îngrijorări 
apărute pe durata implementării proiectului.   
În plus faţă de verificarea informaţiilor furnizate în supravegherea internă şi în rapoartele de 
monitorizare, evaluarea atenuării impactului social are rolul de a măsura eficacitatea şi impactul 
acţiunilor întreprinse în cadrul PMMSA.   
 

• Pentru aceasta, Inginerul va efectua studii sociale după finalizarea activităţilor de construcţie 
și vacolecta indicii calitative asupra atenuării impactului social şi economic al  proiectului 
asupra gospodăriilor respective, asigurându-se că toate datele colectate şi analizate sunt 
diferenţiate pe sexe şi includ informaţii cu privire la efectele diferite asupra femeilor şi 
bărbaţilor.  

 
Următoarele probleme vor fi examinate prin evaluarea propusă: 

• Atenuarea efectelor adverse, precum blocarea accesului la locaţiile comerciale, infrastructura 
socială etc, în caz de necesitate.  

• Adecvarea PFMA şi furnizarea accesului şi zonelor alternative. 

• Evaluarea impactului asupra comunității și dacă întreaga comunitate a beneficiat din 
îmbunătăţirile  sociale adiționale realizate în cadrul Proiectului de reabilitare a drumului M2 

• Evaluarea impactului neatenuat în special asupra familiilor vulnerabile şi celor conduse de 
femei  

• Determinarea dacă gospodăriile au fost informate şi consultate în cadrul proiectului. 

• Nivelul de satisfacţie al gospodăriilor privind mecanismul şi durata de rezolvare a plângerilor 
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• Măsura în care Antreprenorul desfăşoară instruirea privind TP, HIV / SIDA şi SSM şi 
numărul acestor instruiri. 

• Măsura în care Antreprenorul: i) a avut o abordare proactivă în crearea de oportunităţi de 
locuri de muncă pentru populaţia locală, ii)a  integrat preocupărilor legate de gen în politicile 
şi activităţile sale corporative, inclusiv în utilizarea cadrelor didactice locale în conştientizarea 
problemei siguranţei rutiere şi conştientizarea în general a problemelor sociale, şi iii) a 
menţinut o bună comunicare cu populaţia locală, etc. 

• Situațiile de conflict care au rămas nesoluţionate, dacă asemenea situaţii există. 

5.3.2 Comitetele de Monitorizare a Impactului Social 

Având ca scop consolidarea angajamentului părţilor interesate, creşterea transparenţei şi promovarea 
încrederii, precum şi pentru a facilita comunicarea între comunităţile de proiect şi Antreprenor, vor fi 
stabilite în comunităţile de proiect Comitete de Monitorizare a Impactului Social (CMIS), care pot 
consta din reprezentanţi ai FPM  Moldova, ASD, (sediul central şi birourile locale respective), 
Administraţiile Municipale/ Teritoriale / Raionale, şi ONG-urile din zonă, reprezentanţi ai grupurilor 
de femei şi ai ONG-urilor active în domeniul de gen şi combaterea traficului de persoane. 

CMIS vor fi formate înainte de lansarea etapei de construcţie, de către administraţia publică locală, cu 
îndrumare şi sprijin din partea Inginerului, care va dezvolta o structură de CMIS care abordează 
următoarele aspecte: 

• Descrierea funcţiilor CMIS, a rolurilor şi responsabilităţilor 

• Locaţiile şi orele de întâlnire, precum şi ţinerea proceselor verbale ale şedinţei 

• Selectarea membrilor acestui CMIS bazată pe criterii de selecţie clare  

• Comunicarea CMIS cu diferite părţi ale Proiectului (Inginer, Antreprenor, FPM -Moldova, 
ASD) 

• Instruire sau sensibilizare pentru CMIS în subiecte ce ţin de PMMSA, consultare publică, 
abordarea plângerilor şi alte probleme de proiect care ar putea apărea 

• Funcţia pe care o are CMIS în faza de exploatare. 

CMIS vor fi responsabile de supravegherea impactului social şi rolul său principal este de a oferi date 
inițiale Inginerului. CMIS va servi de asemenea ca un forum pentru date de intrare, întrebări, 
reclamaţii publice sau ale părţilor interesate, sau alte contacte, care informaţii vor fi transmise 
Inginerului în vederea soluţionării, după caz. Inginerul va primi aceste informaţii şi se va consulta 
ASD şi FPM -Moldova pentru a rezolva problema.  

5.4 Planul de monitorizare 

Un rezumat al planului de monitorizare al PMMS este prezentat în Tabelul 3 inclusiv frecvenţa de 
monitorizare. 

Durata totală de monitorizare se va extinde minim pe durata perioadei de garantare a bunei execuții şi 
pe durata de monitorizare a impactului social al PS.  De menționat că prezentul plan de monitorizare 
al PMMS este unul general, pentru tot proiectul, și Antreprenorul va elabora planuri de monitorizare 
detaliate pentru interventiile specifice in conformitate cu planificarea detaliată a proiectului. 
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Tabel 2: Plan de monitorizare 

Faza 
Parametrii spre 

monitorizare 
Locaţia monitorizării Metoda de monitorizare Perioada de monitorizare Costuri 

Agenţia de 
monitorizare 

Responsabilitat
ea 

supravegherii 

Proiectare 
Siguranţa în trafic Biroul de proiectare  Parametrii de proiectare şi 

trafic 
În timpul proiectării Costuri de 

proiectare 
ASD  

Accesibilitate Biroul de proiectare 
Parametrii de proiectare şi 
trafic 

În timpul proiectării 
Costuri de 
proiectare 

ASD  

Zonele de împrumut şi de 
depozitare 

Biroul de proiectare 
Autorizaţii de la autorităţile 
responsabile 

În timpul proiectării 
Costuri de 
proiectare 

ASD  

Construcţie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Eroziunea solului 

 
 
Contaminarea solului 

Zone noi de tăiere şi 
umplere, taluzuri şi 
cariere 

 
În jurul zonelor de 
funcţionare a 
instalaţiilor şi utilajelor; 
zone de depozitare a 
uleiului, substanţelor 
chimice şi materialelor 
periculoase. 

Inspecţii pe şantier şi 
informaţii mecanice despre 
sol 

 
Verificarea zonelor şi analiza 
probelor de sol 

Când este necesar în timpul 
sau după lucrările de 
construcţie 

Costuri de 
construcţie Inginer IES 

Poluarea apei (E. coli, 
pH, culoare, 
conductivitate electrică, 
turbiditate, oxigen 
dizolvat ,solide 
suspendate, ulei şi 
unsori, totalul solidelor 
dizolvate) 

În corpurile de apă 
selectate, în principal la 
poduri şi zonele de 
reabilitare 

Verificări şi analize ale 
probelor în laborator aprobat 

Înainte de construcţie pentru 
stabilirea valorii de referinţă; 
trimestrial şi când este necesar 
în timpul construcţiei  

 

USD 4.500 Inginer 
IES, Centrul de 
Sănătate Publică 
(CSP) 

Poluarea apei de 
subteran 

(pH, culoare, , 
conductivitate electrică, 
DO, solide suspendate, 
ulei şi unsori, totalul 
solidelor dizolvate) 

Fântânile selectate de 
pe marginile drumului 

Verificări și analiză de 
laborator a probelor de apă 
subterană în laborator 
aprobat 

Înainte de construcţie pentru 
stabilirea valorii de referinţă şi 
când este necesar în timpul 
construcţiei  

 

USD 4.000 

Inginer care va 
folosi 
laboratoare 
calificate din  
Chişinău  

IES, Centrul de 
Sănătate Publică 
(CSP) 
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Faza 
Parametrii spre 

monitorizare 
Locaţia monitorizării Metoda de monitorizare Perioada de monitorizare Costuri 

Agenţia de 
monitorizare 

Responsabilitat
ea 

supravegherii 

Poluarea aerului/ praf 

(PM10, NOx, CO)  
Şantiere Verificări şi analize ale 

probelor 

Înainte de construcţie pentru 
stabilirea valorii de referinţă şi 
când este necesar în timpul 
lucrărilor de acoperire cu 
pământ şi asfaltare  

 

TBD 

Inginer care va 
folosi 
laboratoare 
calificate din  
Chişinău  

IES 

Zgomot 

Leq 
Şantiere 

Verificări şi niveluri de zgomot 
(dB); măsurători 

Înainte de construcţie pentru 
stabilirea valorii de referinţă; 
când este necesar în timpul 
lucrărilor de acoperire cu 
pământ, de explozie şi de 
asfaltare; la plângerea publică 

TBD Inginer 
IES, Centrul de 
Sănătate Publică 
(CSP) 

Conservarea resurselor 
ecologice inclusiv păduri 
şi copaci de pe marginea 
drumului 

Şantiere Verificări 
Când se curăţă şi se 
restaurează zonele folosite 

Costuri 
adiţionale de 
construcţie 
minime 

Inginer IES local 

Folosirea materialelor 
periculoase ar trebui 
monitorizată pentru a 
preveni  accidentele şi a 
reduce costurile de 
remediere şi de curăţare 

Şantiere Rapoarte privind accidentele Când se întâmplă accidente 

Costuri 
adiţionale de 
construcţie 
minime 

Inginer  

Siguranţa vehiculelor şi a 
pietonilor 

Pe şi în jurul şantierelor Verificarea vizibilităţii şi 
caracterului potrivit  

O dată pe lună în timpul orelor 
de vârf 

Costuri 
adiţionale de 
construcţie 
minime 

Inginer  

Siguranţa muncitorilor 

(echipament de protecţie; 
Organizare prin variante 
de trafic) 

Pe şantiere Verificare Verificări neanunţate în timpul 
lucrului 

Costuri 
adiţionale de 
construcţie 
minime 

Inginer 
Oficiile teritoriale 
ale Inspecției 
Muncii 

Condiţii generale de 
acomodare pentru 
muncitori pe şantier 

În zona de organizare 
de şantier în timpul 
activităţilor de 
construcţie 

Verificare 
Conform reglementărilor 
existente 

Costuri 
adiţionale de 
construcţie 
minime 

Inginer  
IES local, 
Centrele de 
Sănătate Publică 
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Faza 
Parametrii spre 

monitorizare 
Locaţia monitorizării Metoda de monitorizare Perioada de monitorizare Costuri 

Agenţia de 
monitorizare 

Responsabilitat
ea 

supravegherii 

 Numărul cursurilor de 
pregătire privind TDP 
ţinute de către 
Antreprenor pentru forţa 
sa de muncă 

 
Numărul participanţilor la 
cursurile de instruire 
pentru femei şi copii 
privind siguranţa rutieră  
 
Numărul campaniilor de 
creștere a gradului de 
conștientizare/instruirilor 
pentru lucrători, populația 
locală privind aspectele 
sociale confrom planurilor 
respective (Plan de 
Facilitare a Mobilităţii şi 
Accesului, Planul Social 
și de Gen, Planul 
Traficului de Persoane,  
Plan HIV/SIDA si 
Infecțiilor cu Transmitere 
Sexuală) 

Numărul panourilor 
informaționale instalate 

 

Numărul locurilor de 
muncă create pentru 
populația locală 

În zona de organizare 
de şantier unde are loc 
cursul de pregătire   

 
 
 
 
 
 
 
Zona proiectului 

Raportul cursului de pregătire 
şi fişa de prezenţă semnată 
de participanţi 

 
 
 
 
 
 
 
 
Raportul cursului de pregătire 
şi fişa de prezenţă semnată 
de participanţi 
 
 

După finalizarea cursului de 
pregătire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trimestrial  
  

Costuri 
adiţionale de 
construcţie 
minime 

 
 
 
 
 
 
 
Costuri 
adiţionale de 
construcţie 
minime 
 
 

Inginer, CMIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inginer, CMIS 
 
 

FPM  Moldova 

Finalizarea 
construcţiei 

Numărul copacilor 
plantaţi 

 
 
 
 

Ȋn toate locaţiile unde 
este necesară 
înlocuirea copacilor şi 
locaţii cu copaci 
suplimentari 

 

Verificare 
După finalizarea construcţiei, 
în timpul perioadei de garanție 
de bună execuție 

Inclus în Caietul 
de Sarcini şi 
costul 
Inginerului 

Inginer 

ASD, FPM  
Moldova 
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Faza 
Parametrii spre 

monitorizare 
Locaţia monitorizării Metoda de monitorizare Perioada de monitorizare Costuri 

Agenţia de 
monitorizare 

Responsabilitat
ea 

supravegherii 

Reabilitarea gropilor de 
împrumut şi  a carierelor 
 
Deplină conformitate cu 
PMMSA 

La gropile de împrumut 
şi  cariere 
 
Pe durata  întregului 
proiect 

Finalizarea 
construcţiei 

Nemulţumiri sau 
reclamaţii nerezolvate 

Pe durata întregului 
proiect Consultarea publicului 

După finalizarea construcţiei, 
în timpul perioadei de garanție 
de bună execuție 

Inclus în Caietul 
de Sarcini şi 
costul 
Inginerului 

Inginer, CMIS 

ASD, FPM  
Moldova 

Finalizarea 
construcţiei 

Evaluarea impacturilor 
sociale și de gen  

Pe durata întregului 
proiect 

Studii sociale 3 luni după  finalizarea 
lucrărilor de construcție 

Inclus in Caietul 
de Sarcini, din 
costul 
Inginerului 

Inginer, CMIS ASD 

Operaţională 
 
 
 
 
 

Accidente cu materiale 
periculoase sau deşeuri 

Locurile accidentelor Rapoarte de accidente Imediat după accident TBI TBI ASD 

Siguranţă rutieră  
În etapa de exploatare 
a drumului 

 

Observări ale supunerii 
limitării de viteză şi a altor 
reguli rutiere. 

Aleator prin decizia Poliţiei 
rutiere 

TBI TBI Poliția 
Rutieră/ASD 

Mentenanţa sistemului de 
drenaj 

În etapa de exploatare 
a drumului Verificare Când este necesar  TBI TBI ASD 
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6. MĂSURI INSTITUŢIONALE 

6.1 Prezentare generală 

Rolurile şi responsabilităţile bine-definite şi măsurile instituţionale adecvate sunt nucleul 
implementării efective a măsurilor de protecţie a mediului şi sociale subliniate în acest PMMS. În 
consecinţă, detaliile aranjamentelor instituţionale şi rolurile şi responsabilităţile diferitelor instituţii în 
punerea în aplicare a PMMS și PMMSAsunt discutate mai jos.  

6.2 Agenţii cheie 

Agenţiile cheie cu rolurile majore în implementarea PMMS și PMMSA în timpul executării lucrărilor 
de construcții sunt:  

1. ASD 

2. Antreprenorul 

3. Inginerul   

4. Inspectoratul Ecologic de Stat şi Inspectoratele Ecologice Raionale 

5. Centrul pentru Sănătate Publică (CSP) 

6. Oficiile Teritoriale ale Inspecției Muncii 

Adițional agențiilor cheie, Comitetele de Monitorizare a Impactului Social (create cu suportul 
Inginerului) și organizaţii ale comunităţii ,  vor avea un rol de supraveghere generală asupra 
implementării PMMSA. 

6.3 Rolul agenţiilor implicate 

ASD este agenţia de execuţie a proiectului. ASD are, de asemenea, responsabilitatea de a se asigura că 
PMMS este implementat corect. De aceea, ASD va facilita stabilirea metodelor pentru cele mai bune 
practici în construcţie, împreună cu Inginerul şi Antreprenorul (-rii), în special referitor la protecţia 
mediului.  

Principala responsabilitate pentru monitorizare şi raportare a implementării PMMS și PMMSA îi 
revine Inginerului; de aceea, Inginerul, prin intermediul specialistului de mediu (SM), va fi 
responsabil pentru supravegherea periodică şi raportarea cu privire la punerea în aplicare a PMMS și 
PMMSA de către Antreprenor. Specialistul de mediu al Inginerului va avea acces la o echipă de 
experţi din diferite domenii (apă, sol, aspecte sociale, etc.) pentru a asigura capacitatea necesară în 
supravegherea implementării PMMSA.  

Implementarea PMMSA va fi gestionată de Antreprenor, iar Managerul de impact asupra mediului și 
social al Antreprenorului (MIMS) și Specialistul aspecte Securitate și Sănătate (SSS) vor fi direct 
responsabili de inspecţiile zilnice şi monitorizarea implementării PMMSA. Inspectoratul Ecologic de 
Stat și Inspectoratele Ecologice Raionale, Centrele de Sănătate Publică și Oficiile Teritoriale ale 
Inspecției Muncii vor monitoriza implementarea PMMS și PMMSA în baza regulamentelor și 
instrucțiunilor interne.  Aceste instituții împreună cu reprezentanții ASD pot organiza inspecții 
anunțate sau  neanunțate în teren. 

 

6.4 Raportare şi acţiuni de continuare (follow up)  

MIMS și SSS vor pregăti rapoarte lunare şi ale incidentelor care vor fi transmise către Inginer, care va 
transmite mai departe către ASD cu comentarii, observaţii şi recomandări. ASD va raporta către FPM 
Moldova şi va trimite răspunsul către Antreprenor prin consultanți sau în mod direct când este nevoie 
de acţiune imediată. Monitorizarea şi raportarea despre implementarea activităţilor de follow up va fi, 
de asemenea, parte a sarcinilor MIMS și SSS. 
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ASD va pregăti şi va transmite trimestrial, rapoarte referitoare la managementul mediului şi social al 
proiectului către FPM  Moldova, care va convoca şedinţe privind managementul mediului când va fi 
necesar, pentru a discuta şi a instrui pe baza aspectelor de management social şi al mediului al 
proiectului. ASD, Inginerul şi Antreprenorul vor participa la şedinţe. Oricând va fi posibil, vor fi 
invitaţi la întâlniri reprezentanţi ai organizaţiilor comunităţii. Schema acţiunilor de raportare şi follow 
up este descris în Figura 3.   

Figura 3: Schema de organizare pentru implementarea a PMMS 
 

 

 

6.5 Reclamaţiile publice 

Comunitatea va fi informată prin întâlniri de consultare, de faptul că reclamaţiile publice vor fi 
încurajate, documentate şi investigate de către Inginer. Inginerul va fi legătura între agenţiile 
Guvernului Moldovei, comunităţi şi Antreprenor pentru a se asigura că informaţiile cu privire la 
acţiunile întreprinse pentru a atenua impactul social sunt distribuite şi răspunsul este oferit tuturor 
participanţilor. Se anticipează că SIMC va fi destinatarul plângerilor publice şi susţinătorul acestora. 
Toţi membrii săi, inclusiv ONG-urile, vor fi responsabili pentru monitorizarea modului în care 
plângerile sunt abordate şi pentru raportarea către comunităţi. 

Rezolvarea plângerilor va fi încredinţată Inginerului în colaborare cu Antreprenorul şi reprezentanţii 
comunităţii. Plângerile publice care nu pot fi rezolvate la nivel de Inginer/ASD vor fi direcţionate 
către FPM Moldova pentru acţiuni următoare. Inginerul va înregistra toate plângerile şi măsurile luate 
pentru rezolvarea acestora. Inginerul va informa reclamantul de măsurile luate. Dacă plângerea nu 
este rezolvată, persoana va fi informată că există recurs prin petiţie către FPM -Moldova. 
Conformarea cu Planul de Management de Mediu şi Social în timpul construcției. 

 Scopul PMMS este de a acoperi cadrul general de garanţii sociale şi de mediu al proiectului, plus 
toate procedurile detaliate de atenuare a impactului, care sunt în concordanţă cu proiectul. Cu toate 
acestea, în perioada construcţiei pot fi întîlnite probleme suplimentare de mediu şi sociale care nu sunt 
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în întregime prevăzute în momentul pregătirii PMMS-ului. Din aceste considerente, Antreprenorul are 
nevoie de o foaie de parcurs clară pentru conformarea cu PMMS al cărui scop principal este de a 
preveni impacturile adverse de mediu și sociale care rezultă din lucrările de reabilitare adrumului. 
Este important ca, Antreprenorii să fie proprietarii acestei "foi de parcurs", să conlucreze îndeaproape  
cu Inginerul (şi FPM  şi ASD, după caz) pentru a elabora și implementa PMMSA-ul. 

De menționat este faptul că măsurile de atenuare a impacturilor din acest PMMS sunt generale și 
Antreprenorul este încurajat să propună soluții de alternativă în PMMSA pentru a evita impacturile. 

6.6 Planul de Management de Mediu și Social al Antreprenorului (PMMSA) 

După cum este descris în  Figura 2, Antreprenorul va elabora PMMSA bazându-se pe 3 componente 
de bază: 

• Planul Șantierului de Management al Mediului (PȘMM) 
• Planul de Management Social 
• Securitatea și Sănătatea Ocupațională 

 
PMMSA trebuie sa fie specific și zonal și trebui să includă măsuri de control utilizibile în teren pentru 
a minimiza impacturile de mediu și social provenite din activitățile/lucrările propuse.  De menționat 
faptul că activitățile/lucrările propuse se modifică pe parcursul derulării Contractului, și Antreprenorul 
este obligat să actualizeze PMMSA pentru a reflecta oricare modificări sau schimbări. 

6.6.1 Planul Șantierului de Management al Mediului  

Antreprenorul va lua toate măsurile şi precauţiile necesare aă asigura că executarea lucrărilor şi toate 
activităţile asociate acestora pe şantier sau în afara acestuia se desfăşoară în conformitate cu cerinţele 
de mediu statutare şi regulatorii ale Guvernului Moldovei şi ale Specificaţiilor Standard, aplicate fiind 
cele mai stricte. Antreprenorul va lua toate măsurile şi precauţiile pentru a evita orice daune sau 
perturbări ce pot apărea în urma activităţilor de execuţie a proiectului. Acest lucru, ori de câte ori va fi 
posibil, va fi realizat prin înlăturarea daunelor  la sursă, anticipînd survenirea acestora. Pentru fiecare 
zonă (în sau în afara șantierului) unde persistă impacturi directe sau indirecte de mediu ca rezultat al 
operațiunilor Antreprenorului, acesta va elabora PȘMM care va fi aprobat de Inginer. 

PȘMM detaliază cum cerințele de management al mediului, după cum sunt descrise în prezentul 
PMMS, sunt implementate și administrate în teren.  PȘMM va descrie în detalii cum Antreprenorul 
intenționează să atenueze impacturile construcțiilor și să documenteze rezultatele inspecțiilor, 
monitorizărilor, verificărilor, auditului intern, precum și să corecteze și îmbunătățească performanțele 
de mediu. 

Informațiile detaliate cu privire la PȘMM pot fi găsite în Specificații.  Inginerul poate cere verificarea 
periodică, precum și actualizarea PȘMM în timpul derulării lucrărilor. 

6.6.2 Planul de Management Social (PMS) 

Conform capitolului 4 Antreprenorul este obligat să elaboreze un Plan de Management Social (PMS) 
ca parte componentă a PMMSA.  PMS este compus din 4 planuri cheie ce includ acțiuni specificate în 
Planul de Integrare Socială și de Gen al FPM  Moldova. 
Aceste plane sunt: 

• Planul de Facilitare a Mobilității și Accesului; 
• Planul Social și de Gen; 
• Planul de minimizare a riscurilor de Trafic de Persoane; 
• Planul de minimizare a riscurilor HIV/SIDA și BST. 

 
Informațiile detaliate cu privire la PMS pot fi găsite în Specificații.  Inginerul poate cere verificarea 
periodică, precum și actualizarea PȘMM în timpul derulării lucrărilor. 
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6.6.3 Implementarea PMMSA și resursele necesare 

Implementarea PMMSA va fi efectuată de Antreprenor și Managerul evaluare a  impactului asupra 
mediului și social al Antreprenorului (MIMS) și Specialistul aspecte Securitate și Sănătate (SSS) care 
vor fi principalii responsabili de inspectarea zilnică și monitorizarea implementării PMMSA. 
 
PMMSA și planurile însoțitoare trebuie elaborate până la începerea lucrărilor de construcție.  
PMMSA și modificările și schimbările ulterioare vor fi aprobate de Inginer. 
 
Pe lângă specialiștii cheie ceruți, Antreprenorul este obligat să asigure resurse suficiente și personal 
pentru a corespunde cerințelor din PMMS și PMMSA. 

6.7 Finalizarea proiectului 

PMMSA va descrie sarcinile specifice care urmează să fie finalizate în conformitate cu cerinţele 
Inginerului la sfârşitul activităţilor de construcţie. Acesta va include, dar nu se limitează la, aspecte 
cum ar fi restaurarea şi recultivarea zonelor perturbate, plantarea de copaci, amenajarea/stabilizarea 
pantelor, punerea în aplicare a măsurilor de atenuare specifice, astfel cum este prevăzut în PMMS, 
raportarea rezultatelor de monitorizare finale şi de soluţionare a reclamaţiilor din comunităţi sau ale 
altor părţi interesate. 
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ANEXA A. REZUMATUL MĂSURILOR DE PROIECTARE NECESARE PENTRU ATENUARE 

 
No. Locaţie Măsuri de atenuare recomandate Răspusurile/rezolvările date prin proiect 
1 Cerinţe generale pentru întregul 

proiect 

 

Respectarea tuturor cerinţelor şi măsurilor de atenuare 
specificate în PMMS. 

 
Replantarea tuturor copacilor înlăturaţi acolo unde nu crează 
probleme de siguranţă sau nu e necesară o achiziţie 
suplimentară importantă de teren.  

 
Evitarea unor noi rute ocolitoare pentru construcţia de poduri. 
În particular, evitarea zonelor umede (ca de ex. la KM 94+032), 
a zonelor populate şi altor locaţii senzitive. 

Toate măsurile de atenuare aplicabile din PMMS au fost 
realizate şi luate în considerare în proiectare. 

Copacii vor fi replantaţi într-o proporţie de cel puţin 1 la 1, sau 
mai mare, pentru fiecare copac înlăturat. Antreprenorul va 
specifica în Planul său de Management de Mediu şi Social 
(PMMSA) cum va fi realizat acest lucru. 

 
Rutele ocolitoare ale drumului au fost prevăzute în proiect 
acolo unde a fost considerate ca absolut necesare pentru 
reconstrucţia segmentului de drum sau podului exitent. 
Ruta ocolitoare necesară la Km 94+032 (podul nr.3) a fost 
reproiectată – poziţionată pe cealaltă parte a drumului, cu mult 
mai puţin impact asupra zonelor umede. După înlăturarea 
rutelor ocolitoare, terenul va fi readus la starea iniţială. 

2 Intersecţia denivelată Sărăteni De  prevăzut rampe de acces pentru persoane cu handicap 
pentru toate scările. 

Rampele de acces pentru persoanele cu handicap au fost 
proiectate şi apoi scoase din proiect prin decizia MCC, ca fiind 
nefezabile la acea locaţie particulară. 

3 Intersecţia denivelată Sărăteni Treceri de pietoni sigure pentru pietonii ce accesează staţiile de 
autobuz. Pot include benzi rezonatoare sau alte dispozitive de 
calmare a traficului. 

A fost implementată in proiect. 

4 Intersecţia denivelată Sărăteni Balustrade sau bariere pentru a împiedica pietonii sa traverseze 
vreo rampă a intersecţiei denivelate, cu excepţia trecerilor de 
pietoni.  

A fost implementată in proiect. 

5 Intersecţia denivelată Sărăteni Închiderea corespunzătoare a fântânilor afectate. Toate fântânile afectate vor fi demolate corespunzator. 

6 Intersecţia denivelată Sărăteni Iluminat adecvat pentru toate zonele pietonale. A fost implementată in proiect. 

7 Intersecţia denivelată Sărăteni Înlocuirea a 55 până la 80 copaci Au fost incluşi 80 de copaci în lista de cantităţi. 

8 Codrul Nou - Km 72+350 

 

Podeţ nou şi canal amenajat pentru a prelua apa pluvială 
aproximativ 570 m la vest de drum. Canalul trebuie să aibă 
proprietăţi de reducere a vitezei apei pentru a preveni eroziunea 
la punctul de deversare. 

La ieşirea din aval a canalului propus a fost prevăzut un 
disipator de energie şi un distribuitor de nivel. 
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No. Locaţie Măsuri de atenuare recomandate Răspusurile/rezolvările date prin proiect 
9 Ţânţăreni (şcoala) - Km 

75+800 
Dispozitive de calmare a traficului şi trecere de pietoni sigură la 
şcoală. 

În proiect s-au prevazut o insulă cu borduri şi benzi 
rezonatoare.  

 
10 Km 89+156 : Carieră şi podeţ  

 

Bazin de reţinere căptuşit cu iarbă în aval de drum, pentru 
rezolvarea problemei apei pluviale înainte de a ajunge în râul 
Răut. Poate fi folosită o zonă mlăştinoasă amenajată, dacă 
există suficientă apă pentru menţinerea vegetaţiei.  

A fost prevăzut un disipator standard de energie (radier din 
piatră) la locul de vărsare al noului podeţ. Noul canal de fugă 
are pantă de aproximativ 2,0% pentru 50 m în aval. 

Bazinul de recepţie din amonte relativ mic (0,29 km2), vârful 
de debit modest (2,8 m/s) şi experienţa negativă cu bazine de 
reţinere în situaţii similare, a făcut ca echipa de proiectare să 
recomande soluţia actuală de proiectare la vărsare. 

11 Prodăneşti  - Km 95+800 la Km 
100 

Scurgeri laterale amenajate pe întreaga lungime a oraşului. De la km 95+800 la km 99+700, acolo unde a fost fezabil, a 
fost prevazută rigolă laterală căptuşită cu beton. 

12 Km 99+118 

 

Canal de scurgere amenajat pe aproximativ 350 m spre vest de 
drum dupa case. Canalul trebuie sa aibă proprietăţi de reducere 
a vitezei apei necesare pentru a preveni eroziunea la punctual 
de deversare. 

La ieşirea din aval a canalului propus a fost prevăzut un 
disipator de energie şi un distribuitor de nivel.. 

13 Pod nou de cale ferată 
Km110+300 la Km 110-600  

Înlocuirea a  230-300 copaci Au fost incluşi 300 de copaci în lista de cantităţi. 

14 Km 120+400 la Km 120+800  Înlocuirea a  15 copaci Au fost incluşi 15 copaci în lista de cantităţi. 

15 Km 125+400  la Km 126+200 
(îndreptarea curbei) 

Înlocuirea a  35 copaci Au fost incluşi 35 copaci în lista de cantităţi. 

16 Km 125+400  la Km 126+200 
(îndreptarea curbei) 

Înlocuirea a  35 copaci Au fost incluşi 35 copaci în lista de cantităţi. 

17 Ciripcău - Km 128+200 la Km 
130+500 

Scurgeri laterale amenajate pe întreaga lungime a oraşului. De la km 128+400 la km 129+750, acolo unde a fost fezabil, a 
fost prevazută rigolă laterală căptuşită cu beton. 

18 Ciripcău (şcoală) - Km 
129+100 

Dispozitive de calmare a traficului şi trecere de pietoni sigură la 
şcoală. 

În proiect s-au prevazut o insulă cu borduri şi benzi 
rezonatoare.  

 
19 Km 141+700 la Km141+900 

(îndreptarea curbei) 
Înlocuirea a 15 până la 35 copaci Au fost incluşi 35 copaci în lista de cantităţi. 

20 Km 147+800 la Km148+000 
(padure pe o parte) 

Înlocuirea a 35 până la 60 copaci Au fost incluşi 60 copaci în lista de cantităţi. 
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No. Locaţie Măsuri de atenuare recomandate Răspusurile/rezolvările date prin proiect 
21 Km 151+000 la Km 151+300 

(sens giratoriu: îndreptarea 
curbei) 

Înlocuirea a  15 copaci Au fost incluşi 15 copaci în lista de cantităţi. 

22 R7 Km 5+000 to Km 5+400 Rezolvarea problemei eroziunii semnificative de pe partea 
sudică a drumului. 

S-a stabilit că această locaţie reprezinta o “groapă de 
împrumut” pentru localităţi. Cu un gradient scăzut şi un debit 
nesemnificativ, în acest sector de drum nu există potenţial de 
eroziune.  

23 Rubleniţa - R7  Km 7+112 

 

Canal nou amenajat pentru preluarea apei pluviale la nord de 
drum spre un nou bazin de reţinere sau zonă umedă amenajată. 

 
 

La ieşirea podeţului, a fost propus un canal din beton pe o 
lungime de 460 m şi un canal adiţional de 160 m căptuşit cu 
piatra spartă, ducând spre o râpă existentă. Pentru a opri 
procesul ce are loc în râpă la capătul canalului, este 
recomandată plasarea unei cantităţi suplimentare de 50 m3 de 
piatră în partea principală a râpei. Topografia existentă şi 
experienţa trecută cu bazine de reţinere în circumstanţe 
similare, a făcut echipa de proiect să sprijine soluţia prezentată 
în desene. 

24 În tot proiectul Înlocuirea copacilor într-o proporţie de 1:1 sau mai mare la 
toate locaţiile nespecificate mai sus de unde au fost înlăturaţi 
copaci.  

Lista de cantităţi menţionează înlăturarea a 872 copaci şi 
plantarea a 1.560.  
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ANEXA B. INSTRUCŢIUNI PENTRU MANIPULAREA DEŞEURILOR NEFRIABILE CE CONŢIN 
AZBEST 

 
1.  INSTRUCŢIUNI GENERALE ŞI SCOP 

 
1.1 Introducere 

 
Aceste instrucţiuni oferă cadrul general al activitaţilor de manipulare a deşeurilor care conţin azbest şi 
care ar putea fi găsite în timpul lucrărilor de construcţie care fac obiectul contractului FPM -Moldova. 
Acest document acoperă pregătirea lucrătorilor, evaluarea locaţiei şi identificarea deşeurilor care 
conţin azbest, manipularea, tratamentul preliminar şi eliminarea materialului care conţine azbest 
(MACA). Aceste instrucţiuni sunt aplicabile personalului Antreprenorului şi oricărei persoane care se 
află pe şantier şi ar putea intra în contact cu MACA.  
Procedurile prezentate în acest document sunt aplicabile situaţiilor în care materialul care conţine 
azbest (MACA) va fi înlăturat sau altfel manevrat încât să fie dislocat. În situaţiile în care sunt 
identificate MACA Antreprenorul trebuie să aibă în vedere următoarele: 
 

• Înainte de începerea lucrărilor la o clădire care este identificată de către FPM -Moldova ca având 
MACA, Antreprenorul se va consulta cu FPM -Moldova. Scopul este de a verifica în ce măsură 
MACA va fi dislocat (dacă va fi).  

• Cantitatea de MACA ce ar putea fi dislocată ar putea avea influenţă asupra aplicabilitaţii acestui 
document. Dacă lucrările planificate vor disloca mai puţin de un metru pătrat (1 m2) de MACA, 
Antreprenorul nu va trebui să utilizeze măsuri speciale de manipulare. Chiar dacă sunt prezente 
numai cantitaţi mici de azbest, vor trebui totuşi luate măsuri de precauţie rezonabile, incluzând 
folosirea de echipiment personal de protecţie, udarea pentru limitarea generării de praf şi 
împachetarea materialelor. 

 

Acest document are rolul de a furniza instrucţiuni şi practici ce trebuiesc utilizate pentru înlăturarea 
materialului ce conţine azbest (MACA). Procedurile prezentate nu intenţionează sa respecte cerinţe 
specifice legale, ci mai degrabă sunt destinate să respecte bunele practici de lucru şi conducere 
privitoare la  îndepărtarea MACA. Aceast lucru este realizat prin îndeplinirea corespunzătoare a doua 
obiective de proiect:  
  

• Protecţia lucrătorilor – Aceasta include instruirile corespunzătoare, folosirea de echipament 
personal de protecţie (EPP) precum şi practici de lucru specializate, care să prevină expunerea la 
azbest a lucrătorilor ce realizează operaţiile de îndepartare a MACA. 

• Protecţia viitorilor ocupanţi – Intenţia în spatele acestor măsuri de înlăturare este aceea de a 
îndepărta atât azbestul vizibil căt şi cel microscopic din ariile respective de lucru, de aşa manieră 
încât sa nu rezulte fibre reziduale la care ar putea fi expuşi lucrătorii sau alte persoane.  

 

Cele ce urmează constituie un îndrumar general şi lucrurile enumerate sunt specifice activităţilor 
legate de MACA. Pe lângă cele menţionate în aceste instrucţiuni, Antreprenorul trebuie să se 
conformeze tuturor legilor locale, normelor şi regulamentelor din Republica Moldova.  
 
Acest document oferă instrucţiuni şi informaţii tehnice pentru îndepărtarea MACA care nu este friabil 
şi aceste instrucţiuni sunt aplicabile numai în cazul lucrărilor efectuate în exteriorul clădirilor. În 
sensul acestui raport, termenul “friabil” înseamnă că MACA poate fi fărâmiţat sau pulverizat de 
presiunea exercitată manual. Mai mult, dacă materialul care nu este friabil în condiţiile prezente și 
este probabil să devină friabil în timpul îndepărtării, atunci va fi considerat friabil şi astfel vor fi 
urmate procedurile corespunzătoare, iar Antreprenorul ar putea fi nevoit să implementeze proceduri 
adiţionale.  
 
Acest document constituie parte integrală a lucrărilor de construcţii. 
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1.2 Pregătire / Îndepărtare  
 

• Antreprenorul va asigura securitatea pe şantier pe perioada orelor în care conducatorul lucrărilor, 
lucrătorii şi toţi subAntreprenorii (adică personalul ce se ocupă de demolare şi înlăturare) sunt în 
şantier precum şi în orice moment cȃnd accesul la MACA nu este altfel restricţionat. 

• În timpul lucrărilor de îndepărtare a MACA, din faza de pregătire pȃnă la eliberarea finală, 
accesul la zonele de lucru şi clădirile asociate trebuie să fie strict interzis. Numai persoane 
autorizate în acest sens de către Antreprenor vor fi acceptate în clădirile şi zonele unde sunt 
desfăşurate lucrări de îndepărtare a MACA. 

• Resturile de MACA vor fi imediat udate cu apă îmbunatăţită şi ambalate în saci din polietilenă 
adecvaţi şi nu trebuie să fie permisă acumularea lor pe sol. Apa îmbunătăţită este definită ca fiind 
apa căreia i-a fost adăugat un agent tensioactiv în vederea creşterii capacităţii ei de penetrare şi 
udare a fibrelor de azbest. În eventualitatea în care nu este disponibil un produs comercial special 
destinat acestui scop, Antreprenorul poate adăuga un detergent lichid (ca de exemplu săpun de 
vase) în apă într-o proporţie de aproximativ o parte săpun la 200 părţi apă. Trebuie avut grijă să 
nu se adauge prea mult săpun care ar putea crea un risc de alunecare în şantier. 
  

1.3 Protejarea lucrătorului   
 

Scopul acestei secţiuni este de a descrie procedurile ce trebuiesc urmate pentru a preveni expunerea 
lucrătorilor Antreprenorului la fibrele de azbest. Acest lucru este îndeplinit printr-o combinaţie de 
pregătire, echipament şi proceduri. Materialul descris în această secţiune este valabil în cazul 
îndepărtării de material nefriabil. 
 
Pe perioada cȃnd sunt angajaţi în activităţi de îndepărtare a MACA, lucrătorilor li se va interzice 
fumatul. Fumatul agravează problemele de sănătate provocate de MACA şi va fi insistent descurajat 
în lucrările pe şantier. Angajaţii vor fi avertizaţi de riscurile grave de sănătate ale fumatului pe şantier 
– cu precădere atunci cȃnd se desfăşoară activitaţi legate de MACA.  

 
1.3.1 Program de instruire 

 
Lucrătorii Antreprenorului care desfaşoară activităţi de îndepărtare a azbestului trebuie sa treacă 
printr-un program instruire pe şantier ce va fi realizat de o persoană competentă (de ex. responsabilul  
pe aspecte de mediu & sociale şi de sănatate & sigurantă a muncii al Antreprenorului).  
Programul de instruire va include atȃt ore de studiu cȃt şi demonstraţii practice. Programul de instruire 
va cuprinde minim: 
 
• Identificarea azbestului 

o Materiale ce conţin azbest 
o Friabil şi nefriabil 
o Tipuri de azbest 

 

• Efecte asupra sănătăţii 
o Cancer la plămȃni, azbestoza, mezotelioma 

 

• Echipament de protectie personala (EPP) 
o Protecţie respiratorie 
o Îmbracăminte de protecţie 
o Teste de medicina muncii aferente 

 

• Înlăturare 
o Metode de îndepărtare 
o Înlăturarea deşeurilor 
o Decontaminare 

 

• Curăţare finala 
o Curățarea zonei de lucru 
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o Îndepărtarea polietilenei 
o Înlăturarea resturilor în timpul operaţiei de îndepărtare 

 
1.3.2 Echipamente  

 
Utilizarea echipamentului de protecţie personală (EPP) este un element critic în prevenirea expuneri la 
fibrele de azbest în timpul îndepărtarii. Mai mult, folosirea apei îmbunătăţite şi a aspiratoarelor 
echipate cu   fitre de aer de înalta eficienţă pentru particule (HEPA) vor reduce în mare masură 
şansele ca fibrele să se ridice de la sol. Urmatoarea listă şi descriere de echipamente va fi utilizată la 
operaţiile de înlăturare a azbestului. În eventualitatea că echipamentul specificat nu este disponibil, 
Antreprenorul se va consulta de îndată cu reprezentantul desemnat al ESAOC astfel încȃt să poată fi 
găsită o alternativă potrivită. EPP va fi pus la dispoziţie de Antreprenor. Utilizarea EPP va fi 
respectată de Antreprenor indiferent de starea (friabil sau nefriabil) sau de condiţia MACA. 
 

• Măşti de respirat – Vor fi utilizate măşti de respirat pentru purificarea aerului cu presiune negativă 
–jumătate-faţă, cu cartuş P-100 sau echivalent. Tipurile de aparate de respirat şi utilizarea, vor fi 
în concordanţă cu specificaţiile curente ale producătorului precum şi cu regulile internaţionale de 
siguranţă si sănătate ocupaţionala. 

• Imbrăcăminte specială sau de unică folosintă – Lucrătorii ce manipulează MACA vor folosi fie 
costume de lucru de unică folosinţă, fie îmbrăcăminte ce este dedicată a fi purtată numai în 
interiorul zonei de lucru.  

• Aspiratoare HEPA – Contractotul lucrărilor va utiliza aspiratoare echipate cu filtre pentru a 
înlătura MACA dezagregat – ce conţine praf si sfărȃmaturi care provin dinactivităţile de 
construcţie. În eventualitatea în care nu este disponibil un aspirator echipat cu filtru HEPA, 
Antreprenorul lucrărilor poate folosi cȃrpe umede pentru a şterge suprafeţele. SUB NICI O 
FORMĂ NU ESTE PERMIS MATURATUL USCAT IN ZONA DE LUCRU. 
 

2. INDEPĂRTAREA EFECTELOR  MACA NEFRIABIL 
 

2.1 Proceduri generale 
 
Următoarele proceduri generale vor fi utilizate atunci cȃnd este îndepartat sau manipulat MACA: 
 

• Pregătirea apei îmbunătăţite – Antreprenorul va folosi un rezervor de apă cu un volum suficient 
pentru a amesteca săpun lichid cu apă într-o proporţie de 1:200 (săpun – apă) şi ca să se poată 
amesteca corespunzător. 

• Utilizarea apei îmbunătăţite – MACA va fi ţinut umed (dar nu saturat) prin pulverizarea de apă 
îmbunătăţită pe MACA în timpul operaţiei de reparare. Fibrele umede sunt mai puţin predispuse 
să părăseasca solul, faţă de cele uscate. 

• Înlăturare corespunzătoare – Nu este permisă acumularea de MACA pe podeaua zonei de lucru. 
MACA în stare umedă va fi pus direct în saci corespunzători pentru înlăturare. 

• Interzicerea măturatului uscat – măturatul uscat va face fibrele sa se ridice în aer şi să se mişte 
dintr-un loc în altul prin clădire. Sub nici o formă nu va fi permis măturatul uscat. Vor fi folosite 
aspiratoare cu filtru HEPA şi/sau ştergerea suprafeţelor cu cȃrpe umede. 
 

2.1.2 Izolarea locului de muncă 
 
Daca se lucrează în interiorul unei zone închise, pregătirea locului de muncă pentru îndepărtarea 
MACA nefriabil va consta din următoarele: 
 

• Bariere critice constȃnd dintr-un singur strat de polietilenă de 0,15 mm, acolo unde ar putea 
apărea eventuale spărturi. (adică orificii de ventilare sau deschideri ale clădirii ca ferestre, uşi, 
orificii de ventilare, ventilatoare pe acoperis). 

• O folie dintr-un strat de polietilena de 0,15 mm va fi protecţia minimă pe pereţi sau alte suprafeţe 
care ar fi dificil de curăţat lȃngă zone în care se planifică ca MACA să fie tăiat, spart în bucăţi sau 
să fie produse în alt mod praf sau particule potenţial daunătoare. 
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2.1.3 Proceduri de lucru 
 
MACA va fi îndepărtat în aşa fel încȃt să nu rezulte în spargere sau frecare. MACA va fi păstrat 
umezit cu apă îmbunătăţită şi nu va fi supus impacturilor cu scule electrice. În cazul în care cuie sau 
şuruburi trebuiesc înlăturate pentru a îndepărta MACA, zona îmbinării va fi pulverizată cu apă 
îmbunătăţită şi dacă este disponibil va fi utilizat un aspirator cu filtru HEPA în timpul în care 
îmbinarea este îndepartată. Se anticipează că următoarele metode sunt suficiente pentru executarea 
acestui proiect: 
 

• Îndepartarea panourilor din MACA intacte – Panourile ce sunt fixate cu clipsuri sau gravitaţional 
vor fi îndepărtate intacte şi puse direct în saci de indepărtare a deşeurilor sau împachetate în 
plastic. 

• Îndepartarea şuruburilor din panouri – Panourile ce sunt fixate cu şuruburi vor fi îndepărtate 
udȃnd capetele şuruburilor cu apă îmbunătăţita şi scoţȃnd şurubul. După îndepărtarea şurubului 
gaura va fi curăţată cu o cȃrpă umedă folosind apă îmbunătăţită. 

• Îndepartarea panourilor nituite – Panourile nituite vor fi îndepărtate folosind o unealtă de mȃnă 
pentru a rupe nitului şi dacă este necesar chiar panoul. Folosirea apei îmbunătăţite este imperativă 
pentru a reduce generarea fibrelor de azbest. Antreprenorul va realiza această operaţie de aşa 
natură încȃt să minimizeze distrugerea panourilor. În plus, în cazul în care capul nitului este 
accesibil poate fi posibilă scoaterea nitului prin sfredelire fară a atinge panoul sau placa de azbest. 
De exemplu, dacă nitul trece printr-un panou de azbest şi un support metalic, capătul expandat al 
nitului ar putea sa fie înlaturat prin spatele suportului metalic prin sfredelirea capătului nitului. 
Dacă mărimea spiralului este mai mare decât diametrul corpului nitului, exista un mic pericol ca 
spiralul sa treacă prin suportul metalic. MACA înlăturat, inclusiv cârpele şi alte materiale de unică 
folosinţă, folosite in procesul de înlăturare, vor fi puse direct în saci de polietilena de 0,15 mm 
grosime si aceşti saci vor fi manipulaţi corespunzător: 
 

• Închideţi strâns sacul sau împachetaţi  astfel încât să să creaţi o închidere etanşă la aer. 
• Stergeţi exteriorul sacului sau pachetului folosind cârpă şi apă îmbunătăţită. 
• Îndepărtaţi sacul din zona de lucru şi plasaţi-l într-o loc stabilit pentru depozitare. 
• Sub nici un motiv nu va fi admis ca MACA să se acumuleze pe podeaua zonei de lucru sau să i se 

permită să se usuce. 
 

2.1.4 Decontaminare 
 
Antreprenorul va pune la dispoziţie facilităţi pentru spălat fie conectate la zona de lucru fie în 
imediata apropiere. Faciltăţile vor include o zona unde lucrătorii se pot schimba de echipamentul 
personal de protecţie, să se spele bine din cap până-n picioare şi apoi să se schimbe fie în haine de 
stradă, fie haine curate de lucru. Sacii cu deşeuri de MACA vor fi curăţaţi folosind cârpe ude şi dacă 
sunt disponibile, aspiratoare cu filtre HEPA şi plasaţi într-un al doilea sac înainte de a părăsi zona de 
lucru. Înlăturarea MACA nefriabil se va face în concordanţă cu secţiunea 2.1.5 a acestui document. 
 
2.1.5 Înlăturare 
 
Sacii cu deşeuri de MACA ca şi de EPP sau cu alte materiale ce erau localizate în interiorul zonei de 
lucru vor fi depozitaţi astfel încât să se prevină fisurarea sacilor. Înlăturarea permanentă în şantier a 
MACA descoperit sau dislocat în timpul construcţiei este considerată a fi o practică acceptabilă. 
MACA va fi înlăturat în următorul mod care va preveni sau altfel reduce şansa de dislocare ulterioara.  

• Încastrare în beton sau în amestec de asfalt-beton în aşa fel încât să se prevină dislocarea viitoare 
a deşeurilor. Blocul de beton va fi îngropat cel puţin 1 metru sub nivelul solului şi acoperit cu 
pământ. 

• Blocurile de beton trebuie marcate cu un semn de avertizare permanent si rezistent la apă care 
poate fi îngropat pe sau încastrat la partea superioară a betonului (de ex. din tabla din metal 
inoxidabil ştanată, posibil acoperită cu plastic). Intenţia este să aducă la cunoştinţa oricui va 
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dezgropa betonul în viitor ca betonul conţine material din azbest astfel încât betonul sa nu fie 
pulverizat în timpul înlăturării. La modul ideal, fiecare capsulă de beton ar trebui să fie de o 
mărime care să faciliteze viitoarea înlăturare (de ex. 1 metru cub). În plus, includerea de cârlige 
de ridicare înglobate în beton ar facilita în mod deosebit orice îndepartare viitoare. 

• Apa aditivată va fi pulverizată în cantităţi care sa evite crearea de apă băltită sau alt fel de apă 
reziduală.    
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ANEXA C. LOCAŢII ALE MĂSURILOR DE ATENUARE NECESARE 

Următoarele pagini pun la dispoziţie locaţii sugerate si măsuri de atenuare. Acestea sunt date pentru a 
ilustra tipurile de impact care vor necesita măsuri de atenuare şi nu se intenţionează să fie singurele 
măsuri necesare. Alte măsuri de atenuare, aşa cum sunt evidenţiate în capitolul 4, trebuiesc aplicate 
corespunzător cu evoluţia şi implementarea acestui proiect.  

 
 
 


