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1. Introducere
1.1. Date generale
a) Proiect: CONDUCTA DE INTERCONECTARE A SISTEMULUI DE TRANSPORT GAZE DIN ROMÂNIA CU
SISTEMUL DE TRANSPORT GAZE DIN REPUBLICA MOLDOVA, FAZA II PE DIRECȚIA IAȘI – UNGHENI –
CHIȘINĂU, Lot 5 (denumit în continuare Proiectul)
b) Beneficiarul Proiectului: Vestmoldtrangaz SRL, Republica Moldova mun. Chişinău str. Ștefan cel
Mare 180. bir 515
c) Informații privind companiile implicate în execuția Proiectului (Lot 5)
Lider asociere/ Date de
identificare

Asociați/
Date de identificare

SC CIS GAZ S.A
Str. Voinicenilor nr 686,
Targu-Mures
Tel: 0265313018
Email: offie@cisgaz.ro

SC Cis Gaz Servicii Srl
Str Voinicenilor nr 686, TarguMures.
Tel: 0265 313018
Email: office@cisgaz.ro

Responsabil de instalarea
echipamentelor mecanice si
testarea lor

Responsabil de instalarea
echipamentelor electrice și de
masurare si monitorizare

Subcontractori/
Date de identificare

1. Adrem Engineering srlStr. Alexandrina 20-22,
Sector 1 Biroul 2, Etaj
3, București
Tel: 021.233.5921
2. Rasirom – Str Pinul Alb
nr 3, sect 2 Bucuresti,
tel 021.230.12.43
Responsabil de efectuarea
lucrărilor de construcții civile

d) Informații privind entitatea responsabilă de implementarea Planului de management al
substanțelor și preparatelor periculoase
Denumirea societății: Sc Cis Gaz SA
Sediu social: SC Cis Gaz SA – str. Voinicenilor nr 686, Targu-Mures, Jud. Mures, Romania.
Conducere (nume, prenume, date de contact): dl. Sebastian Calugar
Date de contact: 0722600944
E-mail: sebastian@cisgaz.ro
Responsabil de mediu desemnat
Nume, prenume: Daniel Baciu
Date de contact: +373060810734
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1.2. Scopul Planului de management
Materiale periculoase, inclusiv substanțe și preparate chimice nocive [precum combustibilul,
substanțele utilizate pentru mentenanța echipamentelor (uleiuri, lubrifianți...), antigel, ș.a ] vor fi
necesare pentru parte din activitățile de construcție aferente proiectului. În anumite cantități, acestea
materiale pot fi dăunătoare și pot reprezenta un risc pentru sănătatea umană, pentru bunuri sau
pentru mediul înconjurător datorită caracteristicilor lor fizice sau chimice și ar trebui să fie utilizate
numai atunci când riscurile sunt gestionate corespunzător.
Materialele periculoase sunt orice materiale care reprezintă un risc pentru sănătatea umană, pentru
bunuri sau pentru mediul înconjurător datorită caracteristicilor lor fizice sau chimice.
Proiectul urmărește să gestioneze proactiv utilizarea materialelor periculoase, cât și prevenirea
accidentelor și controlul potențialelor emisii de substanțe periculoase astfel încât să asigure protecția
lucrătorilor, a cetățenilor, a bunurilor și a mediului înconjurător.
Când materialele periculoase nu mai sunt utilizabile pentru scopul pentru care au fost create și se
intenționează eliminarea lor, acestea vor fi considerate deșeuri periculoase și gestionate conform
Planului de Management al Deșeurilor elaborat de Contractor.
Planul se adresează atât personalului Contractorului SC CIS GAZ SA , cât si subcontractorilor acestuia,
care trebuie sa cunoască si sa implementeze masurile necesare si specifice pentru gestionarea
substanțelor și preparatelor nocive, pe toată durata derulării Proiectului, pe toate amplasamentele
aflate în responsabilitatea Contractorului SC CIS GAZ SA și utilizate în scopul proiectului.
Scopul acestui plan este să asigure utilizarea în condiții de siguranță și managementul adecvat al
substanțelor și preparatelor nocive în timpul etapei de construcție a proiectului pentru a preveni
riscurile asociate și a asigura protecția sănătății umane și a mediului.
Acest plan:
•

•
•
•

•

Acoperă toate etapele de management a materialelor periculoase, definind modul în care
Contractorului SC CIS GAZ SA , cât si subcontractorii acestuia vor selecta, manipula, transporta,
stoca, eticheta, utiliza și elimina substanțele și preparatele periculoase;
Stabilește acțiunile de management și măsurile de atenuare necesare pentru a asigura
managementul adecvat al materialelor periculoase;
Acoperă impactul asociat manipulării și stocării necorespunzătoare precum și emisiile
accidentale de materiale periculoase;
Încorporează cerințele rezultate din Acordul de mediu, Evaluarea impactului de mediu și
social, Studiul cu privire la viața acvatică, Studiul cu privire la Păsări, Studiului cu privire la
Arbori, standarde internaționale, legislația Republicii Moldova, cerințele beneficiarului
Proiectului, Bune practici internaționale și avizele de construcție specifice Proiectului; și
Ia în calcul abordarea generală a Contractorului SC CIS GAZ SA privind procedurile și
metodologiile de management al materialelor periculoase.

1.3. Abordarea Proiectului privind managementul materialelor periculoase
Contractorului SC CIS GAZ SA și subcontractorii săi vor aplica abordarea Proiectului privind
managementul materialelor periculoase în perioada de execuție, bazată pe principiile de bază descrise
mai jos:
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•

•

•

•

•

•

•

•

Conformarea cu toate cerințele aplicabile privind managementul materialelor periculoase,
cu standardele de mediu europene și naționale, precum și Bunele practici Internaționale de
Construcție;
Identificarea necesității de utilizare a materialelor periculoase și elaborarea unui inventar al
substanțelor și preparatelor periculoase și a cantităților estimat a fi utilizate, precum și
monitorizarea acestora în etapa de construcție;
Inventarul substanțelor și preparatelor periculoase și a cantităților estimat a fi utilizate este
prezentat in Anexa D a prezentului Plan de management.
Adoptarea următoarei ierarhii de reducere a impactului:
o Evitarea sau minimizarea utilizării substanțelor și preparatelor periculoase –
limitarea utilizării acestora doar în activitățile în care sunt strict necesare (atunci când
pot fi utilizate materiale nepericuloase pentru un anume scop, acestea vor fi de
preferat a fi utilizate în locul celor periculoase);
o Se va avea în vedere utilizarea de substituenți mai puțin periculoși pentru aceste
substanțe și preparate periculoase – atunci când utilizarea materialelor periculoase
este necesară, se vor selecta cele mai puțin nocive;
o În situația în care evitarea sau utilizarea unor substituenți nu este fezabilă, se vor
implementa măsuri de management al riscului, respectiv:
▪ Reducerea cantităților utilizate (în măsura în care este posibil) limitarea
utilizării materialelor periculoase și a cantităților acestora la strictul necesar;
▪ Minimizarea și controlul emisiilor acestor substanțe și preparate periculoase
în aer, apă și/sau sol;
Prevenirea/minimizarea generării de deșeuri periculoase (care rezultă din materialele
periculoase ce nu mai pot fi utilizate) prin:
o Adoptarea unei planificări adecvate a achiziției substanțelor și preparatelor
periculoase: se vor cumpăra strict cantitățile necesare și se va acorda atenție
termenului de valabilitate al acestora;
o Asigurarea spațiilor de stocare adecvate (în locații/condiții adecvate); stocarea în
containere (utilizare de recipiente adecvate, etichetate corect), evitarea deteriorării
recipientelor de depozitare și/sau scurgeri de produse din acestea.
Se va asigura manipularea și gestionarea adecvată a substanțelor și preparatelor periculoase
pe amplasamente, ținând cont de Fișele cu date de securitate ale acestora sau a
documentelor echivalente (normative tehnice de utilizare, precum şi certificate de calitate şi
de conformitate emise de producător);
Transport
Transportul materialelor periculoase va fi gestionat de personal competent și se va realiza de
companii autorizate.
Instruire
Contractorului SC CIS GAZ SA va asigura instruirea adecvată a întreg personalului
Contractorului și subcontractorilor implicat în utilizarea și manipularea substanțelor și
preparatelor periculoase.
Procedurile și instrucțiunile privind gestionarea substanțelor și preparatelor periculoase vor
prezenta modul de instruire al personalului.
Proceduri și instrucțiuni specifice
Contractorul va asigura proceduri și instrucțiuni adecvate care să acopere toate etapele de
management al substanțelor și preparatelor periculoase
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•

•
•

Procedurile și instrucțiunile aplicate de către Contractorului SC CIS GAZ SA sunt prezentate în
Anexa F a prezentului Plan de management.
Principii de inspecție și audit
Contractorului SC CIS GAZ SA va stabili proceduri adecvate de inspecție și audit ce vor avea în
vedere toate etapele de management al substanțelor și preparatelor periculoase, modul de
implementare al acestora.
Contractorul trebuie să dețină Planuri de intervenție în caz de poluări accidentale (trebuie
să aibă în vedere recuperarea scurgerilor accidentale și răspunsul în situații de urgență);
Contractorul (și subcontractorii) se vor asigura că toate accidentele și incidentele în care sunt
implicate substanțe și preparate periculoase sunt prompt soluționate, investigate și
raportate.

1.4. Managementul documentelor
Managementul documentelor este descris in Manualul sistemului de management integrat, codMSMI-01, ediția 1 revizia 0, pentru implementarea proiectului si descrie politica si obiectivele de
mediu, sociale și sănătate și securitate în muncă și sistemul de management integrat implementat și
aplicat de către SC CIS GAZ SA conform referințelor normative la implementarea proiectului în
Republica Moldova.
Manualul se aplică tuturor proceselor și riscurilor specifice pe care antreprenorul le ține sub control
în cadrul activităților sale la implementarea proiectului.
Manualul este utilizat de către managementul și personalul antreprenorului pentru menținerea
sistemului de management integrat și pentru realizarea politicii și a obiectivelor.
Manualul poate fi utilizat în relațiile cu clienții, cu autoritățile și cu instruirea personalului.
Scopul Manualului este de a furniza Contractorului SC CIS GAZ SA un cadru pentru protecția mediului,
securității muncii și a aspectelor sociale și a răspunde modificărilor de mediu și sociale prin elaborarea
planurilor de protecție a mediu specifice care vor fi implementate pe toată durata de implementare a
proiectului în Republica Moldova. Planul de management al substanțelor si preparatelor periculoase
este parte a documentației sistemului integrat de management și este descris în prezentul Plan.

2. Descrierea proiectului
Denumirea lucrarii:

Locatia
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„Lucrări privind execuția conductei de interconectare a Sistemului de
Transport Gaze Naturale din România cu Sistemul de Transport Gaze
Naturale din Republica Moldova- Faza II- direcția Iași-UngheniChișinău”
Obiect 3: SMRG Semeni – Stația de Măsurare și Reglare a Presiunii
Gazelor Naturale Semeni
Obiect 4: SMRG Ghidighici - Stația de Măsurare și Reglare a Presiunii
Gazelor Naturale Ghidighici
Obiect 6: SMRG Petricani - Stația de Măsurare și Reglare a Presiunii
Gazelor Naturale Petricani,
Obiect 7: „NOD TOHATIN” care cuprinde:
- SMRG Tohatin – Stația de măsurare si Reglare a Presiunii
Gazelor naturale;

-

Beneficiar

Prestator:

Tipul lucrării:

NMG Tohatin – nod de măsurare a gazelor naturale,
bidimensional;
- GPG Tohatin – gară pentru godevil;
Obiect 9: Automatizare și securizare conductă. Sistemele de
automatizare și securizare conductă se vor amplasa în:
- Platforma A Ungheni – prin montarea a 2 linii de măsură și
integrarea lor în sistemul de măsurare al gazelor existent;
- Stații de Măsurare și Reglare a Presiunii Gazelor SMRG:
Semeni, Petricani, Ghidighici;
- SMRG+NMRG Tohatin;
- Lucrări de interconectare și gara de lansare PIG pe Platforma
C Todirești;
- 6 grupuri de robinete principale și de interconectare R1, R3,
R5, R6, R8, R10, R11;
- 4 grupuri de robinete secundare R2, R4, R7, R9,
Execuție CCAMS Ghidighici.
VESTMOLDTRANSGAZ SRL
Responsabil de instalarea
Antreprenor General
echipamentelor mecanice
SC Cis Gaz SA
si testarea lor
Responsabil de instalarea
Subantreprenor
echipamentelor electrice
Adrem Engineering
și de măsurare si
monitorizare
1. Responsabil de
efectuarea lucrărilor
de construcții civile la
Subantreprenori
SMRG Petricani si
1. RASIROM
Ghidighici și
2. ADREM
SMRG+NMRG Tohatin
ENGINEERING
2. Responsabil de
efectuarea lucrărilor
de construcții civile la
SMRG Semeni
lucrărilor de construcție si montaj a stațiilor de
reglare si măsurare

Coordonatorul SSM
(Antreprenor/subantreprenor)
Data începerii lucrării
Durata estimativa a lucrărilor pe șantier
Descrierea sintetica a amplasamentelor
Obiect 3: SMRG Semeni – Stația de Măsurare și
Reglare a Presiunii Gazelor Naturale Semeni
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NEMES SORIN
Conform ordin de începere a lucrărilor
12 luni - 2021
Amplasamentul lucrărilor de construcție a stației
de reglare măsurare gaze naturale, SRM Semeni, se
află în zona administrativă a comunei Zagarancea,
în apropiere de conducta existentă de distribuție
PE SDR 11 Dn 180 Ungheni – Petrești – Sculeni.

Suprafața ocupată de stația SRM Semeni este de
815,24 mp, la care se adaugă o suprafață de 4 mp
ocupată pentru alte utilități ale stației. Suprafața
necesară pentru amenajarea incintei stației de
reglare-măsurare proiectate este aleasă în funcție
de necesitatea respectării normelor de securitate
în vigoare, față de obiectivele existente în zonă. Sa păstrat distanța de aproximativ 56-60 m, de la
limita împrejmuirii SRM-ului la linia electrică de
înaltă tensiune LEA existentă în zonă.

Obiect 4: SMRG Ghidighici - Stația de Măsurare și
Reglare a Presiunii Gazelor Naturale Ghidighici

Obiect 6: SMRG Petricani - Stația de Măsurare și
Reglare a Presiunii Gazelor Naturale Petricani
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Amplasamentul lucrărilor de C+M a stației de
reglare măsurare gaze naturale, se află situat în
zona administrativă a comunei Ghidighici, în
apropiere de municipiul Chișinău.
Suprafața ocupată de stația SRM Ghidighici este
de 900 mp. La alegerea amplasamentului pentru
lucrările de C+M proiectate, s-a ținut cont de
următoarele:
➢
necesitatea de amenajări minime ale
terenului în raport cu alte variante posibile;
➢
considerente tehnico-economice şi
constructive;
➢
posibilităţi de supraveghere a instalaţiilor în
timpul exploatării;
➢
impact minim asupra mediului înconjurător
(cu toate componentele sale);
➢
asigurarea utilităţilor necesare funcţionării
instalaţiilor în condiţii optime şi de siguranţă;
➢ respectarea distanţelor de siguranţa faţă
de obiectivele existente în zonă.
Amplasamentul lucrărilor de construcție a SRM, se
află situat în zona administrativă a Municipiului
Chișinău, în apropiere de Str. Petricani. Ținand cont
de zona de amplasare a SRM-ului, este necesară o
suprafață ocupată definitiv de 858 mp (39,0 m x 22,0
m), suprafată pe care se va realiza sistematizarea pe
verticală (săpaturi, umpluturi, ziduri de sprijin, rigole
etc..). Împrejmuirea propriu-zisa a SRM-ului este pe
o suprafață de 740 mp (37,0 m x 20,0 m). Amplasarea
stației este și intr-o zona împădurită, astfel încât este
necesar ca pe suprafața de aproximativ 680,0 mp să
se realizeze defrișarea copacilor. Această suprafață
cuprinde și suprafața de 380,0 mp în exteriorul
împrejmuirii SRM-ului, suprafață ce se va defrișa

Obiect 7: SMRG Tohatin – Stația de măsurare si
Reglare a Presiunii Gazelor naturale

Obiect 9: Automatizare și securizare conductă.
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pentru a păstra o zona minimă de protecție față de
imprejmuirea Stației, de 6,0 m.
La alegerea amplasamentului pentru lucrările de
C+M, s-a ținut cont de următoarele:
- necesitatea de amenajări minime ale terenului în
raport cu alte variante posibile;
- considerente tehnico-economice şi constructive;
- posibilităţi de supraveghere a instalaţiilor în
timpul exploatării;
- impact minim asupra mediului;
- asigurarea utilităţilor necesare funcţionării
instalaţiilor în condiţii optime şi de siguranţă;
- respectarea distanţelor de siguranţa faţă de
obiectivele existente în zonă.
Astfel, suprafața necesară în vederea amenajării
incintei stației de reglare-măsurare proiectate, a fost
aleasă în funcție de necesitatea respectării
distanțelor de siguranță, impuse de normele și
normativele în vigoare, față de obiectivele existente
în zonă.
Amplasamentul lucrărilor de investiţii proiectate în
vederea execuţiei Nodului de măsurare
bidirecțional, inclusiv a gării de primire godevil și a
Stației de reglare-măsurare gaze naturale, se află
situat în apropiere de municipiul Chișinău. SRM-ul
va fi poziționat în aceeași incintă cu Nodul de
măsurare bidirecțional și cu Gara de Primire
Godevil.
Împrejmuirea propriu-zisa a SRM-ului este pe o
suprafață de 3850 mp (110,0 m x 35,0 m). Pentru
împrejmuirea robinetului de secționare Dn500 Pn63
subteran, actionat manual, cu ocolitor și descărcător
de presiune Dn150 amplasat pe racordul de cuplare
Dn500 între conducta Rîbnița – Chișinău și Nodul de
masură gaze bidirecțional, se va ocupa definitiv o
suprafața de teren de 25,0 mp.
Sistemele de automatizare și securizare conductă
se vor amplasa în:
- Platforma A Ungheni – prin montarea a 2 linii
de măsură și integrarea lor în sistemul de
măsurare al gazelor existent;
- Stații de Măsurare și Reglare a Presiunii Gazelor
SMRG: Semeni, Petricani, Ghidighici;
- SMRG+NMRG Tohatin;
- Lucrări de interconectare și gara de lansare PIG
pe Platforma C Todirești;
- 6 grupuri de robinete principale și de
interconectare R1, R3, R5, R6, R8, R10, R11;

- 4 grupuri de robinete secundare R2, R4, R7, R9,
Execuție CCAMS Ghidighici.
Obiect 6: SMRG Petricani

Pădurea-parc „Mircești” este denumirea unui parc silvic
orientat de la nord-vest spre sud-est și are începutul în
imediata apropiere de şos. Balcani. Parcul forestier are
o suprafață de aproximativ 230 de hectare. Este situat
în zona Poșta Veche, între Universitatea Agrară și
cimitirul Sf. Lazăr și se întinde de la nord-vest la sudest pentru 5 km.

Lotul de pământ, cu suprafața de 0.1496 s-a format
prin separare din terenul domeniul public (Parcul
„Mircești” cu numărul cadastral 0100402710 pentru
proiectarea si construcția SRMG „Petricani” cu
presiunea de 6-12/3 bar si organizarea drumului de
acces.

Obiect 4: SMRG Ghidighici

Amplasamentul obiectului 4 SMRG Ghidighici, se află
situat în zona administrativă a comunei Ghidighici pe
camp, în apropiere de municipiul Chișinău.
Obiect 7: SMRG Tohatin

Page 10 of 40

Lotul de pământ s-a format prin separare din terenul
domeniul public a satului Ghidighici cu numărul
cadastral 0100402531 pentru proiectarea si
construcția SRMG „Ghidighici” cu presiunea de 612/3 bar si organizarea drumului de acces.
Amplasamentul SMRG Tohatin se află situat în
apropiere de municipiul Chișinău, pe camp arabil.

Obiect 3: SMRG Semeni

Amplasamentul SMRG Semeni, se află situat în zona
administrativă a com Zagarancea, pe teritoriul fostei
brigăzi de tractoare.

Obiect 6: SMRG Petricani

Obiect 4: SMRG Ghidighici

Obiect 7: SMRG Tohatin
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Denumire
puncte
A
B
C
D
Denumire
puncte
A
B
C
D
Denumire
puncte
A
B
C
D

Coordonate stereo 70
X
Y
213575.43
229512.32
213594.46
229518.46
213583.11
229553.67
213564.07
229547.53
Coordonate stereo 70
X
Y
214609.46
230318.92
214929.16
230341.55
214606.54
230361.25
214586.84
230338.62
Coordonate stereo 70
X
Y
215062.51
238577.58
215169.63
238602.58
215161.68
238636.66
215054.55
238611.67

Denumire
puncte

Obiect 3: SMRG Semeni

Organizare de șantier

Cazarea în șantier

Coordonate stereo 70

X
Y
A
237890.28
151854.59
B
238010.25
151853.21
C
238011.05
151870.69
D
237981.08
151872.07
Organizarea de șantier este amenajarea unui loc
special unde se pot executa lucrările unei construcții.
Șantierul cuprinde construcția ce urmează a fi
executată dar și instalațiile și construcțiile provizorii
necesare pentru realizarea construcției propriu –
zise, și anume:
▪ aprovizionarea la timp cu materiale necesare
construcției;
▪ depozitarea materialelor într-un loc special
amenajat pe șantier;
▪ aprovizionarea cu uneltele, instalațiile și utilajele
necesare construcției;
▪ asigurarea personalului necesar pentru
executarea construcției;
▪ instalarea oficiilor, containerelor pentru
materiale ș.a. în care se asigură confortul de a
munci în șantier;
▪ asigurarea cu stingătoare, pichet PSI și truse
medicale în caz de situație de urgență,
▪ Asigurarea cu pubele pentru colectarea si
depozitarea deșeurilor solide în șantier,
▪ asigurarea cu loc special pentru servirea mesei și
prezenta WC în șantier,
▪ asigurarea șantierului cu drum de acces ți
împrejmuirea șantierului cu gard de protecție si
agent de pază,
▪ asigurarea santierelor cu apa, current electric.
Muncitorii nu vor fi cazați în șantier

3. Politici cheie, legislație și standarde
3.1. Generalități
Proiectul se supune obligației de a respecta o serie de politici, condiții legale și de reglementare și alte
standarde aplicabile relevante pentru acest Plan. În cazul în care două sau mai multe standarde
identificate sunt inconsistente sau în contradicție, cu excepția cazului în care se specifică diferit, în
cadrul Proiectului se va adopta standardul cel mai stringent.

3.2. Politicile companiei
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3.2.1 Leadership și angajament
Antreprenorul s-a angajat pentru dezvoltarea și implementarea unui SMI de mediu și social precum și
pentru îmbunătățirea continua a eficacității acestuia prin:
➢ stabilirea politicii corespunzătoare cu scopul antreprenorului,
➢ comunicarea importanței satisfacerii cerințelor clientului și a altor parți interesate, a
cerințelor legale si reglementare aplicabile pentru implementarea proiectului,
➢ asigurarea stabilirii obiectivelor specifice la funcțiile și nivelele relevante și a planurilor
proprii de management,
➢ conducerea analizelor efectuate de management pentru a se asigura de adecvarea si
eficacitatea sistemului de management de mediu și social,
➢ asigurarea unei structuri și a resurselor necesare pentru funcționarea sistemului de
management.
3.2.2 Politica integrată de Mediu și Socială a Contractorului
Contractorul a stabilit o Declarație de Politica de Mediu și Socială care este documentata și menținută
si comunicata personalului direct si indirect.
Conducerea a stabilit Politica MS și se asigură că aceasta:
a) reflecta angajamentul conducerii pentru dezvoltarea și implementarea SMI si
îmbunătățirea continua a acestuia
b) este adecvată scopului proiectului respectiv satisfacerea cerințelor clientului, riscurile
specifice pentru produsele și serviciile companiei,
c) cuprinde angajamente privind stabilirea condițiilor de MS, satisfacerea cerințelor
clientului și pentru îmbunătățirea continua a eficacității sistemului de management integrat,
d) asigura un cadru pentru stabilirea și analizarea obiectivelor MS la nivelul funcțiilor
relevante din companie. Obiectivele MS sunt în concordanță cu politica MS,
e) conține angajamente de conformare cu legislația și reglementările aplicabile de mediu și
sociale;
f) este implementată, menținută și comunicată în toate compartimentele, discutată și
înțeleasă în cadrul companiei
g) politica este documentată, comunicată, implementată, menținută și disponibilă pârților
interesate
h) politica este analizata periodic pentru adecvarea ei continuă.

3.3. Legislație și avizare
Contractorul SC CIS GAZ SA, inclusiv subcontractorii au obligația de a respecta condițiile din
reglementările naționale relevante. Deși contractorii au obligația de a verifica actualizarea condițiilor
de reglementare, o listă indicativă cu legislația relevantă privind substanțele și preparatele periculoase
din Republica Moldova se regăsește în Anexa C a prezentului Plan de Management.
Contractorii trebuie să se asigure că tratează toate cerințele relevante ale diferitelor avize relaționate
etapei de construcție a Proiectului, emise de autorități. Se vor aplica orice condiții care rezultă din
revizuirea/modificarea acestor avize.
Proiectul va aplica principiile, practicile de mediu și standardele de mediu ale Uniunii Europene
cuprinse în legislația secundară UE (regulamente, directive și decizii). Toți contractorii, inclusiv
subcontractorii au obligația de a respecta condițiile ce derivă din aceste reglementări.
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4. Legături cu Sistemele de Managementul Sănătății, Securității și
de Mediu
Sistemul de management integrat al Contractorului este elaborat în conformitate cu cerințelor
standardelor EN ISO 9001, EN ISO 14001, OHSAS 18001 se realizează la nivelele:
➢ strategie si politica,
➢ planificarea sistemului integrat, a obiectivelor generale și specifice,
➢ identificarea proceselor, riscurilor în activitățile din procese,
➢ documentarea sistemului integrat,
➢ documentarea activităților operaționale specifice,
➢ înregistrările sistemului integrat.
a) Conducerea SC CIS GAZ SA a luat decizia implementării unui SMI pentru a realiza în același
timp îmbunătățirea calității produselor și serviciilor și îmbunătățirea performantei cât și reducerea
riscurilor și creșterea performantei,
b) Conducerea a planificat obiectivele generale și specifice pentru managementul SMI.
Obiectivele, responsabilitățile, resursele implicate și termenele de realizare s-au constituit în PPMS al
Contractorului,
c) La identificarea proceselor SMI se identifica riscurile specifice urmând a fi ținute sub control
in sistemul integrat,
d) Procedurile de sistem răspund de asemenea cerințelor de mediu și sociale necesare la
implementarea proiectului,
e) Procedurile operaționale specifice, acolo unde este aplicabil, descriu modul de ținere sub
control a riscurilor rezultate din activitățile procedurale.
f) Au fost elaborate planuri de management de mediu și situații de urgență care sunt ținute
sub control in documentația sistemului integrat pentru gestionarea (i) al deșeurilor, (ii) resurselor de
apă, (iii) pentru prevenirea scurgerilor și curățare, (iv) al substanțelor și preparatelor periculoase, (v)
biodiversității (vi) solului, (vii) controlul eroziunii și solului, (viii) SSM, (ix) PSI și situații de urgență, (x)
comunicare în situații de urgență, (xi) traficului, etc.
h) Înregistrările rezultate sânt ținute sub control printr-o procedura unica de controlul al
înregistrărilor.
Sistemul integrat este stabilit si implementat pentru activitatea de implementare a
proiectului. Prin menținerea sistemului integrat Contractorul urmărește îmbunătățirea continua a
eficacității acestuia și îmbunătățirea produselor si serviciilor, performantei globale de mediu și sociale.

5. Roluri și responsabilități
5.1. Prezentare generală
O abordare integrată pentru managementul substanțelor și preparatelor periculoase implică o serie
de factori interesați, inclusiv compania, contractorii (și subcontractorii), autoritățile locale, agențiile
de reglementare, operatorii de facilități de eliminare a deșeurilor și publicul general. Aceste părți
interesate pot fi afectate în toate etapele lucrărilor de construcție de modul de management al
substanțelor și preparatelor periculoase.
Prin urmare, un management eficient necesită procese solide în ceea ce privește diseminarea
informațiilor, instruirea, desemnarea de responsabilități, acțiuni de management, monitorizare,
control și acțiuni de remediere.
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Rolurile și responsabilitățile generice pentru Beneficiar și contractori sunt detaliate mai jos, iar
informații suplimentare privind responsabilitățile specifice pentru acțiunile din acest Plan sunt
prezentate în Anexa A (măsuri de atentuare și acțiuni de management) și Anexa B (acțiuni generale
de monitorizare)
Activitate

Beneficiar

Contractori

Furnizori externi

Planificare







Diseminarea informațiilor





Managementul poluării





Răspuns și intervenție în
cazul deversărilor
accidentale
Instruire profesională











Supraveghere și control





Monitorizare și audit





Raportare





Acțiuni corective





Managementul cooperării





5.2.

Rolurile și responsabilitățile Contractorului

Fiecare contractor trebuie să implementeze toate cerințele relevante din Planurile de Managementul
Construcțiilor, Mediului și Aspectelor Sociale specifice fiecărui domeniu, inclusiv acest Plan de
Management al substanțelor și preparatelor periculoase. Contractorii sunt de asemenea responsabili
de asigurarea faptului că aceste cerințe sunt îndeplinite și de către subcontractori. Suplimentar, în
cadrul proiectului, responsabilitatea pentru activitățile de gestionarea materialelor periculoase revine
Contractorilor în acord cu principiul "poluatorul plătește".
Contractorul SC CIS GAZ SA are obligația de a numi prin decizie un responsabil de mediu și un
responsabil pentru gestionarea deșeurilor. Decizia de desemnare a responsabilului de mediu și a
responsabilului pentru gestionarea deșeurilor se regăsesc în Anexa E a prezentului plan de
management. Responsabilitățile specifice ale contractorilor sunt redate în Anexele la acest Plan și în
tabelul de mai jos:
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Rolurile și responsabilitățile Contractorului
Rol

Responsabilități

Conducerea SC Cis Gaz
SRL

- Definește Politica MS-SSM și aprobă documentația sistemului de management
integrat al contractorului,
- Identifică aspectele semnificative de mediu ale activităților, produselor și serviciilor
privind gestionarea aspectelor de mediu și aproba prezentul Plan,
- Se asigură că Planul de management al mediului este în conformitate cu cerințele
beneficiarului și cerințele legale aplicabile ale Republicii Moldova,
- Pune la dispoziție resursele necesare pentru implementarea în practică a acțiunilor
de management și control, a măsurilor de atenuare a impactului și a acțiunilor de
monitorizare așa după cum sunt stabilite în acest plan,
- Desemnează prin decizie un responsabil de mediu (decizia se atașează în Anexa D a
planului),
- Se asigură că întreg personalul direct și indirect care lucrează pentru SC CIS GAZ SRL
este competent, instruit și este conștient privind managementul de mediu,
- Se asigură că se identifică necesitățile de instruire pentru tot personalul și se
realizează instruirea necesară în ceea ce privește managementul de mediu,
- Comunică rezultatele implementării prezentului plan beneficiarului și altor părți
interesate,
- Coordonează și implementează toate activitățile relaționate implementării acestui
plan și se asigură că toate activitățile de construcție – inclusiv ale subcontractorilor
– se derulează în acord cu cerințele din Planul de management al deșeurilor și ale
Vestmoldtransgaz
- Pune la dispoziție resursele necesare pentru ținerea sub control al situațiilor de
urgență și accidentelor care pot apărea în procesul de implementare a prezentului
plan,
- Alte responsabilități conform Contract încheiat între părți.
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Responsabil
Social si SSM

Mediu,

Responsabilitățile
entităților din asociere și
subcontractorilor

- Revizuiește prezentul Plan atunci când este necesar și la solicitarea beneficiarului,
- Se asigură că toate activitățile de construcție – inclusiv ale subcontractorilor – se
derulează conform cerințelor din prezentul Plan,
- Asigură înregistrarea tuturor informațiilor privitoare la managementul de mediu, în
acord cu prevederile legale și prezentul Plan și răspunde de înregistrarea și
raportarea corectă a informațiilor.
- Realizează inspecții regulate și audituri în zonele de lucrări pentru a se asigura că
toate activitățile se derulează în acord cu cerințele prezentului Plan.
- Identifică orice neconformitate sau potențială neconformitate, se asigură că sunt
luate toate măsurile necesare pentru remedierea neconformității și dezvoltă planuri
de acțiuni corective și planuri de acțiuni preventive pentru prevenirea repetării
neconformității.
- Monitorizează și raportează către Vestmoldtransgaz perfomanța implementării
prezentului Plan conform indicatorilor de performanță stabiliți.
- Pregătește rapoarte de mediu lunare, trimestriale și anuale și include în acestea
informațiile relevante privind managementul de mediu și se asigură că aceste
rapoarte sunt transmise Vestmoltransgaz .
- Rapoartează toate riscurile și situațiile de neconformare către Vestmoldtransgaz.
- Investighează accidentele și incidentele, implementează măsurile necesare pentru
prevenirea altor accidente/incidente și raportează aceste accidente/incidente.
- Realizează toate măsurile necesare pentru remedierea neconformităților.
- Se conformează cu cerințele prezentului Plan la solicitarea Contratorului SC CIS GAZ
SA
- Entitățile din asociere și subcontractorii trebuie să desemneze un reprezentant al
entității din asociere și subcontractor responsabil de mediu în șantierul de
construcții,
- Se asigură că activitățile de construcție se derulează în conformitate cu cerințelor din
prezentul Plan,
- Participă la instruiri privind aspectele de mediu în șantier organizat de Responsabilul
de MS-SSM al Contractorului general,
- Obligatoriu, personalul indirect colectează deșeurile separat în șantier și le
depozitează în pubelele din șantier inclusiv cele periculoase,
- Remediază neconformitățile identificate de către Responsabilul de MS-SSM și
raportează realizarea măsurilor stabilite în raportul de neconformitate,
- Raportează despre pericolele și aspectele de mediu apărute în șantier
Responsabilului de MS-SSM.
- Participă și oferă informații referitoare la incidentul produs în șantier,
- Realizează toate măsurile necesare pentru remedierea neconformităților.

6. Management, Atenuare, Monitorizare și Verificare
6.1. Acțiuni de management și măsuri de atenuare
Pentru managementul corect al substanțelor și preparatelor periculoase este necesară implementarea
unor măsuri de management și unor măsuri de atenuare.
Acțiunile specifice de management și măsurile de atenuare necesar a fi implementate de către
Contractorul SC CIS GAZ SA (și subcontractorii) se regăsesc în Anexa A a acestui Plan de management.
Contractorul SC CIS GAZ SA răspunde de îndeplinirea tuturor acțiunilor de management și atenuare
incluse în Anexa A.
Page 17 of 40

6.2. Activități generale de monitorizare
Prevederile privind monitorizarea acestui Plan de Management au fost dezvoltate prin următorul
proces, descris în tabelul de mai jos.
Obiectiv

Abordare

1: Accentul pe risc

Programe de monitorizare pentru tratarea bazei aspectelor esențiale privind
utilizarea abordării ”sursă-cale-receptor” din studiile de mediu realizate pentru
Proiect . Acestea sunt proporționale cu:
-

2: Accentul pe
conformitate

scala și natura activității,
nivelul potențialului impact evaluat (și incertitudinea asociată acestuia), și
sensibilitatea mediului local din zona de influență a activităților

Programe suplimentare de monitorizare pentru îndeplinirea condițiilor specifice de
reglementare.

Prin abordarea de mai sus planurile de monitorizare elaborate ar trebui să îndeplinească atât
conceptul Vestmoldtransgaz privind acțiunile necesare de monitorizare pentru a înțelege și gestiona
în mod adecvat potențialul impact al proiectului în timpul fiecărei activități de construcție și la fiecare
locație cât și condițiile specifice impuse de autorități.
Condițiile specifice de monitorizare pentru acest Plan de Management sunt prezentate în Anexa B.
Contractorul SC CIS GAZ SA răspunde de îndeplinirea tuturor acțiunilor de monitorizare incluse în Anexa
B și raportarea rezultatelor monitorizării către Vestmoldtransgaz.

6.3. Verificarea Sistemelor de Management
Condițiile de verificare a Sistemului de Management, sunt împărțite pe trei nivele după cum reiese din
tabelul de mai jos.
Auditarea Sistemului de Management
Nivel

Obiectiv

Responsabil

Descriere

Nivel
1

Auditare Sisteme
de Management
Vestmoldtransgaz

Vestmoldtransgaz

Aceste audituri au scopul de a evalua elementele Sistemului de
Managementul Sănătății, Securității și de Mediu și evaluarea
constantă a conformității acestora pe parcursul Proiectului.

Nivel
2

Audit Planuri de
management de
mediu și social

Vestmoldtransgaz

Aceste audituri sunt efectuate de echipa Vestmoldtransgaz
pentru a confirma respectarea de către Companie și de către
contractorii săi a acestor Planuri

Nivel
3

Audit propriu al
Contractorului

Contractor

Aceste audituri vor fi efectuate de contractori pentru a confirma
respectarea de către ei și de către subcontractorii lor a
Planurilor specifice de Managementul Construcțiilor, Mediului și
Aspectelor Sociale și a propriului sistem de Managementul
Sănătății, Securității și de Mediu. Contractorii principali se vor
asigura că se vor trimite la Vestmoldtransgaz rapoartele de
audit.
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Pe lângă cele de mai sus se preconizează audituri privind aspectele de reglementare și vizite de
monitorizarea respectării condițiilor creditorilor. Natura și structura acestora va fi confirmată cu
instituțiile de reglementare și cu creditorii.

6.4. Indicatori cheie de performanță (KPI)
Atât procesele generale de monitorizare cât și cele de verificare a sistemului de management necesită
dezvoltarea unor Indicatori cheie de performanță robuști (KPI - Key Performance Indicators). Aceștia
sunt reprezentați de măsurători cantitative sau calitative utilizate pentru a măsura performanța de-a
lungul timpului și pot fi utilizați pentru a evalua eficacitatea măsurilor de control.
Indicatorii de performanță considerați relevanți pentru acest Plan de Management al Substanțelor și
Preparatelor Periculoase sunt prezentați în Tabelul de mai jos.
Indicatori cheie de performanță (KPI)
ID
KPI-001

KPI-002

KPI-003

KPI-004
KPI-005

KPI-006

KPI
Numărul de neconformități cu
cerințele acestui Plan raportate
Numărul de neconformități închise
în urma acțiunilor corective
asumate în termenul definit
(stabilit de la caz la caz)
Număr de situații în care au fost
emise necontrolat substanțe și
preparate periculoase ce au condus
sau ar fi putut conduce la afectarea
sănătății umane, proprietăților și
mediului
Număr de posibile incidente (near
misses) raportate
Numărul de reclamații din partea
comunității în ceea ce privește
practicile de management a
substanțelor și preparatelor
periculoase
% din personal care a beneficiat de
formare relevantă și adecvată

Țintă/Acțiune Valoare
prag

Măsuri de
monitorizare

Măsuri de
management,
atenuare
asociate
Toate acțiunile
identificate in
Anexa A

Zero pe an

HMMon 1
HMMon 2

100% din neconformități
remediate în termenul
stabilit

HMMon 1
HMMon 2

Toate acțiunile
identificate in
Anexa A

Zero pe an
Minimizare și îmbunătățire
continuă a numărului de
neconformități

HMMon 2

Toate acțiunile
identificate in
Anexa A

N/A
Zero reclamații pe an

N/A

N/A

N/A

Toate acțiunile
identificate in
Anexa A

HMMon 1

HM26, HM27
A se vedea
Sectiunea
6.5 Instruire

Minimizare și îmbunătățire
continuă a numărului de
reclamații
100% conformitate cu
cerințele de formare

Cerințele specifice de auditare pentru verificarea fiecărei măsuri de management și control descrise
în Anexa A acestui Plan de Management sunt identificate în Anexa B. Aceasta include identificarea
nivelului de audit relevant (1 la 3) ce trebuie derulat.

6.5. Instruire
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Necesarul de instruire pentru întreg personalul direct si indirect al SC CIS GAZ SA va fi identificat la
început, înaintea să înceapă lucrările de construcție, și s-a elaborat un plan de instruire pentru anul
2021 și este prezentat în Planul de Management de Mediu.
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Anexe
Anexa A: Acțiuni de management și măsuri de atenuare

Ref.

Tema

Expunerea la
substanțe și
HM 001
preparate
periculoase

Sub-tema

Sănătatea și
securitatea
comunității

Locație

Cerințe pentru contractor

Toate locațiile/ Preveniți sau minimizați expunerea comunităților la substanțe
comunități periculoase

Expunere
Inventariere
ocupațională la
materiale/subs
HM 002 substanțe și
Toate locațiile
tanțe
preparate
periculoase
periculoase

Identificați necesarul de substanțe periculoase pentru activitate și
dezvoltați un inventar al substanțelor periculoase și cantitățile
estimat a fi utilizate și monitorizați aceste cantități în timpul
lucrărilor de construcție

Expunere
Evaluare
ocupațională la
materiale/subs
HM 003 substanțe și
Toate locațiile
tanțe
preparate
periculoase
periculoase

Toate materialele/substanțele periculoase vor fi evaluate în
concordanță cu condițiile de reglementare relevante, aplicând
cele mai bune bune practici de management. Astfel de evaluări
vor fi efectuate de o persoană adecvat calificată și experimentată
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Timp și/sau
frecvență
Continuu (pe
perioada de
execuție)
Înainte de
demararea
lucrărilor și
Continuu (pe
perioada de
execuție)
Înainte de
demararea
lucrărilor și
Continuu (pe
perioada de
execuție)

Responsabil
*

Proces de
verificare

C

Inspecții vizuale
Auditarea
înregistrării
inspecțiilor

C

Auditul inventarului
substanțelor și
preparatelor
periculoase și
înregistrărilor

C

Auditul inventarului
substanțelor și
preparatelor
periculoase și
înregistrărilor

Ref.

Tema

Sub-tema

Locație

Expunere
Selectie
ocupațională la
materiale/subs
HM 004 substanțe și
Toate locațiile
tanțe
preparate
periculoase
periculoase

Cerințe pentru contractor

Selecția substanțelor/materialelor periculoase se va baza pe o
analiză a riscului pentru a defini hazardul și măsurile de reducere
a riscului potențial și a selecta aceste substanțe/materiale cu
proprietăți mai puțin dăunătoare/persistente

Expunere
Aprobare
ocupațională la
materiale/subs
Substanțele/materialele periculoase și chimicalele ce se utilizează
HM 005 substanțe și
Toate locațiile
tanțe
vor fi aprobate de managerul SSM.
preparate
periculoase
periculoase

HM 006

Transport

Vehicule
autorizate
pentru
transport
materiale/subs
tanțe
periculoase

Materialele periculoase vor fi transportate numai de operatori
autorizați pentru transportul materialelor periculoase in
Pe perioada
conformitate cu prevederile Legii nr.1236/03.07.1997 și HG nr.
transportului
589 / 24.07.2017 privind aprobarea Regulamentului
transporturilor rutiere de mărfuri periculoase

Expunere
Manipulare
ocupațională la materiale/subs
HM 007
Toate locațiile
substanțe
tanțe
periculoase
periculoase
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Toți angajații și Contractorii (inclusiv subcontractorii) sunt
responsabili să asigure manipularea substanțelor periculoase întrun mod adecvat, în acord cu cerințele standardelor
internaționale.

Timp și/sau
frecvență
Înainte de
demararea
lucrărilor și
Continuu (pe
perioada de
execuție)
Înainte de
demararea
lucrărilor și
Continuu (pe
perioada de
execuție)

În timpul
transportului

Continuu (pe
perioada de
execuție)

Responsabil
*

Proces de
verificare

C

Auditul inventarului
substanțelor și
preparatelor
periculoase și
înregistrărilor

C

Auditul inventarului
substanțelor și
preparatelor
periculoase și
înregistrărilor

C

Inspecții vizuale
Auditul
documentelor
relevante pentru
transportul
substanțelor
periculoase

C

Auditul inventarului
substanțelor și
preparatelor
periculoase și
înregistrărilor

Ref.

Tema

Sub-tema

Locație

Cerințe pentru contractor

Inventarul
Utilizare
substanțelor și materiale/subs
Toate substanțele/materialele periculoase vor fi urmărite și
HM 008
Toate locațiile
preparatelor
tanțe
inventariate în toate etapele de stocare, utilizate și eliminate.
periculoase
periculoase
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Timp și/sau
frecvență

Continuu (pe
perioada de
execuție)

Responsabil
*

Proces de
verificare

C

Auditul inventarului
substanțelor și
preparatelor
periculoase și
înregistrărilor

Strategia de achiziții / achiziționarea de materiale / substanțe
periculoase și de substanțe chimice și compuși sau articole
preconizat a fi utilizate în cantități de 1 tonă pe an sau mai mult
se realizează în conformitate cu dispozițiile aplicabile
"utilizatorilor din aval" din Regulamentul (CE) 1907 / 2006
(REACH), în ceea ce privește conținutul acestora. Ca și cerințe
minimale trebuie îndeplinite următoarele:
Pregătirea unei “Liste” a tuturor substanțelor periculoase
preconizat a fi utilizate în Proiect în cantități mai mari de
1 tonă/an sau mai mult; (REACH este aplicabil acestora);
Se va solicita furnizorului confirmarea/dovada
preînregistrării la Agenția Europeană de Mediu și se va
înscrie în listă rezultatul
Identificarea în ”Listă” a fiecărei intrări - dacă există
Inventarul
substanțe listate în Anexa XIV a Regulamentului REACH
substanțelor și Fișe cu date de
HM 009
Toate locațiile
(Lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare
preparatelor
securitate
deosebită) – aceastea nu ar trebui utilizate (după o dată
periculoase
care urmează a fi stabilită, cu excepția cazului în care
întreprinderii i se acordă o autorizație)
Identificarea în “Listă”, pentru fiecare intrare, dacă există
substanțe restricționate din Anexa XVII a
Regulamentului REACH Regulation (informații privind
substanțele restricționate) – proiectul trebuie să se
conformeze acestor cerințe
Dacă, în contextul acestui Proiect și ținând cont de
legislația actuală din Republica Moldova, există
substanțe/materiale care nu îndeplinesc în totalitate
cerințele (aceasta identificare se va face pe baza ”Listei”)
vor trebui furnizate informații justificate pentru uilizarea
acestora și se va comunica VESTMOLDTRANSGAZ și se va
solicita aprobarea băncii (instituției de finanțare)
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Continuu (pe
perioada de
execuție)

C

Verificarea Fișelor cu
date de securitate.
Confirmarea vizuală
a existenței Fișelor
cu date de securitate
în zonele de stocare
și locații de utilizare
a substanțelor
periculoase

Ref.

Tema

Sub-tema

Locație

Cerințe pentru contractor

Se va asigura existența Fișelor cu date de securitate pentru
Inventarul
substanțele și preparatele periculoase sau a documentelor
substanțelor și Fișe cu date de
HM 010
Toate locațiile echivalente (normative tehnice de utilizare, precum şi certificate
preparatelor
securitate
de calitate şi de conformitate emise de producător) – se va
periculoase
solicita furnizorilor să pună la dispoziție aceste documente

Puneti la dispoziție informații adecvate privind utilizarea în
siguranță a chimicalelor (măsuri de management a riscului) –
Facilități de
Inventarul
conform cu Fișelor cu date de securitate pentru substanțele și
stocare și
substanțelor și Fișe cu date de
preparatele periculoase sau a documentelor echivalente
HM 011
principalele
preparatelor
securitate
(normative tehnice de utilizare, precum şi certificate de calitate şi
puncte unde se
periculoase
de conformitate emise de producător) – acestea trebuie să fie
utilizează
disponibile în locațiile unde substanțele/materialele periculoase
sunt stocate și utilizate
Zone de stocare
Proceduri de
Substanțele/materialele pericvuloase vor fi depozitate conform
Facilități de
sigure,
stocare a
cerințelor standardelor internaționale, in zone
stocare/
impermeabiliza
HM 012 substanțelor și
impermemabilizate, la distanță de cursuri de apă. Stocarea și
stocare în
te, la distanță
preparatelor
utlizarea substanțelor periculoase se va realiza în condiții de
siguranță
de cursuri de
periculoase
maximă siguranță.
apă
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Responsabil
*

Proces de
verificare

Continuu (pe
perioada de
execuție)

C

Verificarea Fișelor cu
date de securitate.
Confirmarea vizuală
a existenței Fișelor
cu date de securitate
în zonele de stocare
și locații de utilizare
a substanțelor
periculoase

Continuu (pe
perioada de
execuție)

C

Inspecții vizuale

Continuu (pe
perioada de
execuție)

C

Inspecții vizuale

Timp și/sau
frecvență

Ref.

HM 013

HM 014

HM 015

HM 016

Tema

Sub-tema

Proceduri de
Facilități de
stocare a
stocare/
substanțelor și
stocare în
preparatelor
siguranță
periculoase
Proceduri de
Bidoane,
stocare a
butoaie s.a.
substanțelor și
substanțe
preparatelor
periculoase
periculoase
Proceduri de
stocare a
Materiale
substanțelor și
incompatibile
preparatelor
periculoase
Proceduri de
Containere
stocare a
pentru
substanțelor și
substanțe
preparatelor
periculoase
periculoase
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Timp și/sau
frecvență

Responsabil
*

Proces de
verificare

Continuu (pe
perioada de
execuție)

C

Inspecții vizuale

Depozitarea materialelor periculoase în bidoane în zone cu
Toate locațiile suprafețe impermeabile si cu inclinație sau cu bermă astfel încât
să oprească/colecteze scurgerile.

Continuu (pe
perioada de
execuție)

C

Inspecții vizuale

Depozitarea materialelor incompatibile (acizi, baze, substanțe
Toate locațiile inflamabile, oxidanți, substanțe chimice reactive) in zone separate
si cu facilitați de asigurarea stocării separate a materialelor.

Continuu (pe
perioada de
execuție)

C

Inspecții vizuale

Containerele și recipientele cu materiale inflamabile și/sau toxice
vor fi permanent închise și acoperite. Acestea vor fi păstrate în
Toate locațiile
ambalajul original și vor fi manipulate și transportate în condiții
de maximă siguranță.

Continuu (pe
perioada de
execuție)

C

Inspecții vizuale

Locație

Spații de
stocare

Cerințe pentru contractor

Se vor realiza inspecții regulate la spațiile de depozitare a
substanțelor periculoase pentru a se verifica respectarea
cerințelor

Ref.

Tema

Sub-tema

Locație

Recipiente,
spații de
Proceduri de
stocare
stocare a
specifice
HM 017 substanțelor și
pentru
Toate locațiile
preparatelor
materiale
periculoase
foarte
periculoase sau
reactive
Proceduri de
Containere
HM 018
stocare a
Toate locațiile
secundare
combustibililor
Proceduri de
HM 019 alimentare cu
combustibil

Arii special
destinate

Arii special
destinate

Proceduri de
stocare a
HM 020 substanțelor și
preparatelor
periculoase

Sănătate și
securitate

Toate locațiile
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Cerințe pentru contractor

Se vor asigura recipiente, spații de stocare specifice pentru
materiale foarte periculoase sau reactive

Depozitarea combustibilului in rezervoare echipate cu mecanisme
de blocare plasate pe platformă (capacitate 110%) în zone clar
definite.
Alimentarea mijloacelor de transport se va efectua numai în
locuri special amenajate în perimetrul șantierelor, iar pentru
mașinile din afara șantierelor alimentarea se va efectua numai în
conformitate cu toate normele de protecția mediului.

Sunt interzise orice surse de aprindere în zonele învecinate cu
rezervoare de depozitare materiale inflamabile.

Timp și/sau
frecvență

Responsabil
*

Proces de
verificare

Continuu (pe
perioada de
execuție)

C

Inspecții vizuale

Continuu (pe
perioada de
execuție)

C

Inspecții vizuale

Continuu (pe
perioada de
execuție)

C

Inspecții vizuale

Continuu (pe
perioada de
execuție)

C

Inspecții vizuale

Ref.

Tema

Proceduri de
stocare a
HM 021 substanțelor și
preparatelor
periculoase
Proceduri de
stocare a
HM 022 substanțelor și
preparatelor
periculoase
Proceduri de
stocare a
HM 023 substanțelor și
preparatelor
periculoase
Proceduri de
stocare a
HM 024 substanțelor și
preparatelor
periculoase

Timp și/sau
frecvență

Responsabil
*

Proces de
verificare

Proceduri de
transfer

Se vor elabora proceduri scrise pentru operațiunile de transfer
Spații stocare substanțe/materiale periculoase, care sa includă o lista de masuri
materiale
de verificare care trebuie respectate in timpul operațiunilor de
periculoase alimentare si utilizarea operatorilor care au fost instruiți în acest
sens.

Înainte de
demararea
lucrărilor și
Continuu (pe
perioada de
execuție)

C

Auditul procedurilor
scrise

Proceduri de
transfer

Utilizarea armaturilor, țevilor si furtunelor dedicate și specifice
Spații stocare
materialelor periculoase depozitate, si efectuarea procedurilor de
materiale
mentenanța pentru a preveni adăugarea materialelor periculoase
periculoase
în rezervoarele greșite.

Continuu (pe
perioada de
execuție)

C

Inspecții vizuale.
Auditul procedurilor
de management a
substanțelor
periculoase

Proceduri de
transfer

Spații stocare Utilizarea echipamentului de transfer compatibil si adecvat
materiale
pentru caracteristicile materialelor transferate si desemnate
periculoase pentru siguranța transferului.

Continuu (pe
perioada de
execuție)

C

Inspecții vizuale

Proceduri de
transfer

Transferul materialelor periculoase din cisterne in zonele de
Spații stocare
stocare cu suprafețe impermeabile, solide, cu inclinație către o
materiale
structura de colectare care sa nu fie legata de sistemul municipal
periculoase
de colectare al apelor menajere/pluviale.

Continuu (pe
perioada de
execuție)

C

Inspecții vizuale

Continuu (pe
perioada de
execuție)

C

Inspecții vizuale

Sub-tema

Locație

Cerințe pentru contractor

Expunerea
ocupațională la
Echipament de
Se va asigura echipamentul de protecție corespunzător
HM 025 substanțe și
Toate locațiile
protecție
materialelor cu care se lucrează
preparate
periculoase
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Ref.

HM 026

HM 027

HM 028

HM 029

Tema

Sub-tema

Locație

Cerințe pentru contractor

Tot personalul trebuie să fie instruit, iar personalul potențial
expus la substanțele chimice periculoase trebuie să treacă printro "formare de competență", o pregătire specială în domeniul
gestionării chimice, privind utilizarea adecvată și manipularea
Răspuns la
Instruire
Toate locațiile materialelor periculoase. Instruirea trebuie să cuprindă modul de
deversări
evitare a utilizării excesive și / sau nepotrivite și / sau inadecvate
de utilizare / manipulare, care poate duce la utilizarea mai multor
produse decât cele strict necesare și / sau generarea de deșeuri,
deversări, ...
Pregătiți Planul de intervenție în caz de poluări/poluări
Proceduri
accidentale, în special pentru recuperarea scurgerilor și răspuns în
pentru
Răspuns la
situații de urgență; asigura instruirea adecvată a întreg
controlul
Toate locațiile
deversări
personalului implicat în utilizarea și managementul substanțelor
deversărilor și
periculoase, avându-se în vedere în special utilizarea corectă și
instruire
materialele absorbante (de neutralizare)
Locații unde
sunt
Kituri de
Kit-uri în caz de scurgeri, echipament de protecție, și orice
manipulate
Răspuns la
intervenție și
echipamente necesare vor fi disponibile în locurile de manipulare
(utilizate sau
deversări
echipament de
a materialelor periculoase, pentru a facilita curățarea posibilelor
stocate)
protecție
scurgeri.
materiale
periculoase
Expunere
Spații de
Se vor prevedea kit-uri de prim ajutor adecvate în apropierea
ocupațională la
stocare
Prim ajutor
zonelor de depozitare a materialelor periculoase cum ar fi pentru
substanțe
materiale
spălarea ochilor, dușuri și kit-uri de prim ajutor.
periculoase
periculoase
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Timp și/sau
frecvență

Responsabil
*

Proces de
verificare

Continuu (pe
perioada de
execuție)

C

Auditul
înregistrărilor privind
instruirile

Continuu (pe
perioada de
execuție)

C

Auditarea
procedurilor scrise

Continuu (pe
perioada de
execuție)

C

Inspecții vizuale

Continuu (pe
perioada de
execuție)

C

Inspecții vizuale

Ref.

HM 030

HM 031

Tema

Scurgeri
accidentale

Scurgeri
accidentale

Sub-tema

Curățire

Investigare și
raportare

Locație

Cerințe pentru contractor

Orice scurgeri accidentale de combustibil sau ulei vor fi prompt
colectate și îndepărtate cu material de absorbție, vor fi colectate
Toate locațiile în containere închise și etichetate - vor fi stocate temporar în
spații special amenajate până la livrarea lor la un operator
autorizat pentru colectarea / eliminarea uleiurilor uzate.
Se va asigura că toate accidentele și incidentele ce implică
materiale periculoase sunt prompt soluționate, investigate și
raportate

Timp și/sau
frecvență

Responsabil
*

Proces de
verificare

Continuu (pe
perioada de
execuție)

C

Auditul raportelor de
incidente

Continuu (pe
perioada de
execuție)

C

Auditul raportelor de
incidente

Mentenanța
Toate echipamentele și mașinile implicate în construcție vor fi
Continuu (pe
echipamente- Toate locațiile corect întreținute și inspectate periodic pentru a evita pierderile
perioada de
C
Inspecții vizuale
lor și mașinilor
accidentale de combustibili și uleiuri
execuție)
Managementul
Dezvoltați proceduri adecvate de inspecție și audit care acoperă
Continuu (pe
substanțelor și Inspecție și
toate etapele de management a materialelor periculoase (pentru
Auditul procedurilor
HM 033
Toate locațiile
perioada de
C
preparatelor
audit
a se asigura că acesta este efectiv): selectie, manipulare,
scrise
execuție)
periculoase
transport, stocare/containerizare, etichetare, utilizare și eliminare
LEGENDĂ:
VMTG – Vestmoldtransgaz
C – Contractor și subcontractor
* Responsabil, în contextul acestui tabel, se referă la partea care va fi răspunzătoare de implementarea în teren a acțiunilor de atenuare/management. În orice moment,
însă, Vestmoltransgaz răspunde de asigurarea faptului că aceste măsuri de atenuare și acțiuni de management sunt într-adevăr implementate de partea responsabilă (de ea
însăși sau de altele). Acest lucru implică monitorizarea / auditarea periodică a activităților și emiterea și urmărirea acțiunilor corective, în cazul în care acestea sunt necesare.
HM 032

Scurgeri
accidentale
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Anexa B: Cerințe de monitorizare
Ref.

Activitate

HMMon Instruire
1

HMMon Stocare și
2
utilizare
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Descriere
Auditul evidenței privind
instructajul relevant al
întregului personal al
contractorului /
subcontractorului
Auditul oricărei neregularități
la stocare și utilizare

Parametru

Locație

Standarde

Frecvență

Evidența privind instructajul
efectuat

Toate
organizările de
șantier și zone de
depozitare

Nivelul de
instructaj
necesar

Nivel 2 – trimestrial
Nivel 3 - lunar

Incidente de poluare a apei
Incidente de poluare a solului
Incidente de sănătate și securitate
aociate stocării și utilizării
necorespunzătoare a substanțelor
și preparatelor periculoase

All construction
sites and storage
depots

Incident
reports

Nivel 2 – trimestrial
Nivel 3 - lunar

KPI
(Nivel
1/2/3)
2&3

2&3

Anexa C: Legislație releventă
Lista indicativă a legislației din Republica Moldova privind gestionarea substanțelor și preparatelor periculoase și a Directivelor/Regulamentelor europene pe
care le transpune sunt prezentate în tabelul de mai jos.
Lista indicativă a legislației din Republica Moldova privind gestionarea
substanțelor și preparatelor periculoase
Legea nr.1236/03.07.1997 cu privire la regimul produselor și substanțelor nocive, cu
modificările și completările ulterioare
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311560
Legea nr. 277 din 29.11.2018 privind substanțele chimice
Publicat : 15.02.2019 în Monitorul Oficial Nr. 49-58 art Nr : 109
Data intrarii in vigoare : 15.02.2020
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=379245

Corespondența cu Directive /Decizii/Regulamente
-

Transpune parțial: art. 191 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene din 25
martie 1957, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 326 din 26 octombrie
2012 (versiunea consolidată); art. 1, 2, 4–6, 8, 35, 43, 46, 47 și 49 din Regulamentul (CE)
nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind
clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și
de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (text cu relevanță pentru SEE), publicat în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene L 353 din 31 decembrie 2008; art. 1–3, 5–7, 14, 31, 32, 34,
35, 56, 60–62, 68, 118, 119, 121, 123, 125 și 126, anexa IV și pct. 18a (Mercur) din anexa
XVII din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din
18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea
substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse
Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE)
nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a
Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE
și 2000/21/CE ale Comisiei (text cu relevanță pentru SEE), publicat în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene L 396 din 30 decembrie 2006; art. 1–4, 18 și 28 din Regulamentul (UE)
nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul
și importul de produse chimice care prezintă risc (reformare) (text cu relevanță pentru
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Lista indicativă a legislației din Republica Moldova privind gestionarea
substanțelor și preparatelor periculoase

Corespondența cu Directive /Decizii/Regulamente
SEE), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 201 din 27 iulie 2012; art. 1, 2, 4–6
și 10 din Regulamentul (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din
31 martie 2004 privind detergenții (text cu relevanță pentru SEE), publicat în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene L 104 din 8 aprilie 2004; art. 1–3, 28, 29, 31, 33, 40 și 44 din
Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21
octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a
Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene L 309 din 24 noiembrie 2009; art. 1, 3, 17, 19, 20, 22, 25, 48 și anexa
V din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22
mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide (text cu
relevanță pentru SEE), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 167 din 27 iunie
2012; art. 1, 3 și 8 din Regulamentul (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European și al
Consiliului din 29 aprilie 2004 privind poluanții organici persistenți și de modificare a
Directivei 79/117/CEE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 158 din 30
aprilie 2004; art. 1 din Directiva 2004/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului din
11 februarie 2004 privind inspecția și verificarea bunei practici de laborator (BPL)
(versiunea codificată) (text cu relevanță pentru SEE), publicată în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene L 50 din 20 februarie 2004; art. 1 și noțiunea „Buna practică de
laborator” din punctul 2.1, secțiunea I a anexei 1 din Directiva 2004/10/CE a
Parlamentului European și a Consiliului din 11 februarie 2004 privind armonizarea
actelor cu putere de lege și actelor administrative referitoare la aplicarea principiilor
bunei practici de laborator și verificarea aplicării acestora la testele efectuate asupra
substanțelor chimice (versiunea codificată) (text cu relevanță pentru SEE), publicată în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 50 din 20 februarie 2004; art. 1 din Directiva
2006/66/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 septembrie 2006 privind
bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori și de abrogare a Directivei
91/157/CEE (text cu relevanță pentru SEE), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii
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Lista indicativă a legislației din Republica Moldova privind gestionarea
substanțelor și preparatelor periculoase

Corespondența cu Directive /Decizii/Regulamente
Europene L 266 din 26 septembrie 2006; art. 1 din Directiva 2011/65/UE a
Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind restricțiile de utilizare a
anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (text cu
relevanță pentru SEE), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 174 din 1 iulie
2011; art. 11 din Directiva 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20
decembrie 1994 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, publicată în Jurnalul Oficial
al Comunităților Europene L 365 din 31 decembrie 1994.

Hotărârea Guvernului nr. 973 din 18.10.2010 cu privire la aprobarea Programului
naţional privind managementul durabil al substanţelor chimice în Republica
Moldova
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=336557
Hotărârea Guvernului nr. 589/24.07.2017 privind aprobarea Regulamentului
transporturilor rutiere de mărfuri periculoase
http://lex.justice.md/md/372565/
Hotărîrea Parlamentului nr. 44-XIV/4.06.1998 pentru aderarea Republicii Moldova
la Acordul European referitor la transportul rutier international al mărfurilor
periculoase
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=306911

-

Acordul european referitor la transportul internațional rutier al mărfurilor periculoase
(A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=357980
https://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr_e.html
Republica Moldova aderă la Acordul european referitor la transportul rutier
internaţional al mărfurilor periculoase, încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=306911
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16
decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a
amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE,
precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006.
Regulamentul (CE) nr.1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18
decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restricționarea
substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice,
de modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93
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Lista indicativă a legislației din Republica Moldova privind gestionarea
substanțelor și preparatelor periculoase

Corespondența cu Directive /Decizii/Regulamente
al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum si a Directivei
76/769/CEE a Consiliului si a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si
2000/21/CE ale Comisiei.

H.G. nr. 1155 din 20.10.2004 pentru aprobarea Strategiei Naţionale cu privire la
reducerea şi eliminarea poluanţilor organici persistenţi şi Planului Naţional de
implementare a Convenţiei de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi
Programul guvernamental integrare europeană: Libertate, Democrație, Bunăstare
aprobat în 2011
H.G. nr. 301 din 24.04.2014 cu privire la aprobarea Strategiei de mediu pentru anii
2014-2023 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia
Acord asociere între Uniunea Europeană și Republica Moldova semnat la 27 iunie
2014

Page 35 of 40

Anexa D: Inventarul substanțelor și preparatelor periculoase
Pentru etapa de construcții civile nu vor fi folosite substanțe și preparate periculoase.
Nr.

Denumire
substanța/
produs

Deșeu generat

Nu se aplica

Returnare la reîncărcare

Montarea utilajului în
șantier

Nu se aplica

Returnare la reîncărcare

Montarea utilajului în
șantier

Cutii de metal

2

Diluant

Ambalaj de plastic

3

Grund

Cutii de metal

5

Responsabil

Montarea utilajului în
șantier
Montarea utilajului în
șantier
Montarea utilajului în
șantier

Vopsea

Butelii cu gaz
propanbutan
Butelii cu
Oxigen

Lucrări

Conform plan de
management al deșeurilor
Conform plan de
management al deșeurilor
Conform plan de
management al deșeurilor

1

4

Gestionare deșeuri
periculoase

SC CIS GAZ S.A.
SC CIS GAZ S.A
SC CIS GAZ S.A
SC CIS GAZ S.A

SC CIS GAZ S.A
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Anexa F: Proceduri și instrucțiuni pentru gestionarea substanțelor și preparatelor
periculoase
PROCEDURĂ
1.
Informatii generale
Contractorul SC CIS GAZ SA va utiliza în activitatea de construcție și montaj substanţe şi preparate
periculoase și în acest scop este necesar de ținut sub control un adecvat, aspectele ce țin de manipularea,
depozitarea temporară şi utilizarea substanţelor şi preparatelor periculoase, în conformitate cu legislația
aplicabilă.
Conform Hotărârii de Guvern nr. 324 din 30.05.2013 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar
privind cerințele de sănătate şi securitate pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate
de prezența agenților chimici la locul de muncă, principiile care stau la baza activităţilor de gestionare a
substanțelor și preparatelor periculoase sunt:
➢ principiul precauţiei în gestionarea substanţelor şi a preparatelor periculoase, în vederea prevenirii
pagubelor faţă de sănătatea personalului companiei si cel subcontractat si a mediului;
➢ principiul transparenţei faţă de personalul direct și indirect, asigurându-se accesul la informaţii
privind efectele negative pe care le pot genera substanţele şi preparatele periculoase;
➢ principiul securităţii operaţiunilor de gestionare a substanţelor şi preparatelor periculoase.
Pentru o mai bună înțelegere a procedurii, următorii termeni și definiții se folosesc:
Agent chimic – orice element sau compus chimic, singur ori în amestec, în stare naturală sau fabricat,
utilizat ori eliberat, inclusiv sub formă de deşeuri, prin orice activitate profesională, fie că este produs
intenţionat sau nu, fie că este introdus pe piaţă ori nu;
Agent chimic periculos:
a) orice agent chimic care întruneşte criteriile de clasificare ca substanţă periculoasă, cu excepţia
substanţelor care întrunesc numai criteriile de clasificare ca fiind periculoase pentru mediu;
b) orice agent chimic care întruneşte criteriile de clasificare ca preparat periculos, cu excepţia acelor
preparate care întrunesc numai criteriile de clasificare ca fiind periculoase pentru mediu;
c) orice agent chimic care, deşi nu întruneşte criteriile de clasificare ca fiind periculos în conformitate cu
lit. a) şi b), poate prezenta un risc pentru sănătatea şi securitatea lucrătorilor, datorită proprietăţilor sale fizicochimice, chimice sau toxicologice şi modului în care este utilizat sau este prezent la locul de muncă, inclusiv
orice agent chimic căruia i s-a atribuit o valoare-limită de expunere profesională.
Pericol – proprietatea specifică a unui agent chimic de a avea un efect nociv;
Risc – probabilitatea ca potenţialul de efect nociv să se realizeze în condiţiile utilizării şi/sau expunerii.
Se interzice producerea, fabricarea sau utilizarea la locul de muncă a agenţilor chimici prezentaţi mai
jos, precum şi activitățile care îi implică. Interdicțiile nu se aplică dacă agentul chimic este prezent în alt agent
chimic sau este deșeu, dacă valoarea concentrației sale este mai mică decât valoarea-limită de 0,1% măsurată
în procente de greutate.
Denumire
Benzen
2 naftilamină şi derivaţii săi
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Numărul CAS
71-43-2
91-59-8

Grad de conformare
Nu se folosește in șantier
Nu se folosește in șantier

4 aminodifenil şi derivaţii săi
Benzidină şi derivaţii săi
4 nitrodifenil
3,4 benzpiren
Bis-cloro-metil-eter
N-fenil-Beta naftilamină
N-nitrozodimetilamină
O-tolidină

92-67-1
92-87-5
92-93-3
50-32-8
542-88-1
135-88-6
62-75-9
119-93-7

Nu se folosește in șantier
Nu se folosește in șantier
Nu se folosește in șantier
Nu se folosește in șantier
Nu se folosește in șantier
Nu se folosește in șantier
Nu se folosește in șantier
Nu se folosește in șantier

2 INSTRUIRE PERSONAL DIRECT SI INDIRECT
În cazul în care se folosesc substanțe și preparate periculoase la locul de muncă, Contractorul SC CIS
GAZ S.A. va instrui personalul privind riscul care poate afecta sănătatea şi securitatea lucrătorilor si a mediului,
luând în considerare următoarele aspecte:
1) proprietățile fizice și chimice a substanțelor și preparatelor periculoase;
2) informațiile de la furnizor descrise în fişele tehnice de securitate;
3) nivelul, tipul şi durata expunerii;
4) condiţiile în care se desfăşoară lucrul în prezenţa unor astfel de agenţi, inclusiv cantităţile acestora;
5) valorile-limită de expunere profesională sau valorile-limită biologice naţionale;
6) efectul măsurilor preventive luate sau care urmează sa fie luate;
7) utilizarea echipamentelor de protecție s.a.
3. MARCAREA SUBSTANȚELOR ȘI PREPARATELOR PERICULOASE
Gradul de periculozitate al substanțelor și preparatelor periculoase se regăseşte în Fişa de securitate a
substanțelor și preparatelor periculoase.
4 RECEPŢIA SUBSTANŢELOR ŞI PREPARATELOR CHIMICE PERICULOASE
Recepția substanțelor şi preparatelor periculoase se desfăşoară conform procedurii de aciziție a
materiilor prime a Contractorului. Substanţele şi preparatele periculoase achiziţionate trebuie să fie însoţite la
recepţie de fişa tehnică de securitate, care dă informaţii complete privind riscurile şi mijloacele de protecţie.
Fişa tehnică de securitate va cuprinde obligatoriu:
➢ numele produsului şi al firmei,
➢ compoziţia /clasificarea substanţelor,
➢ proprietăţile periculoase,
➢ primul ajutor,
➢ măsuri în caz de incendiu,
➢ măsuri în caz de vărsare/scurgere accidentală,
➢ manipularea şi depozitarea,
➢ limitarea expunerii/măsuri individuale de protecţie,
➢ proprietăţile fi zice şi chimice,
➢ stabilitatea chimică şi reactivitatea,
➢ informaţii toxicologice,
➢ informaţii eco-toxicologice,
➢ manipularea reziduurilor/deşeurilor,
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➢ informaţii privind transportul,
➢ prevederile legale în domeniu, alte informaţii.
Dacă o substanţă/preparat nu corespunde pe deplin cererii iniţiale, poate fi returnată.
5 DEPOZITAREA SUBSTANŢELOR ŞI PREPARATELOR CHIMICE PERICULOASE
În cadrul organizării de șantier sunt depozitate temporar substanțele și preparatele periculoase. Șeful
de șantier primește substanțele și preparatele periculoase în ambalajele lor originale și le depozitează pe baza
avizului de expediţie sau bonuri de consum, în conformitate cu cerințele de securitate din fișa tehnică de
securitate. Șeful de șantier organizează spaţiile de depozitare astfel încât să permită accesul rapid pentru
manipulări, întreținere, inspecții si controale autorizate. Spatiile sunt amenajate corespunzător cerinţelor
produselor utilizate de Contractor, din punct de vedere al microclimatului, calităţii, cantităţii, evitând
degradarea şi deteriorarea acestora.
6 PREVENIRE SCURGERE A SUBSTANȚELOR ȘI PREPARATELOR PERICULOASE
Contractorul SC CIS GAZ SA și subcontractorii săi vor aplica abordarea Proiectului privind prevenirea
scurgerilor și curățirea acestora în perioada de execuție, bazată pe principiile de bază descrise în Planul de
prevenire si reacțiune la scurgeri.

Reguli şi măsuri în vederea asigurării securității persoanelor, care lucrează cu substanțe, produse și
deșeuri periculoase
În vederea asigurării securității persoanelor, care lucrează cu substanțe, produse şi deșeuri periculoase,
vor fi îndeplinite următoarele cerințe colective:
a) amenajarea sistemelor de ventilaţie locale şi generale (lucrul în încăperi);
b) măsuri, privind preîntâmpinarea formării şi răspândirii substanțelor periculoase, precum şi aprinderii
lor;
c) cerinţe şi reguli speciale, care asigură transportul inofensiv al substanțelor periculoase, inclusiv ce
interzic sau recomandă proceduri şi echipamente concrete pentru utilizare în timpul transportului;
d) condițiile şi termenul de păstrare (depozitare) a substanţelor, inclusiv: (i) particularităţile
construcţiei depozitelor sau capacităţilor, inclusiv existenţa pereţilor (despărţiturilor) impenetrabile şi a
ventilaţiei; (ii) lista incompatibilităţii materialelor; (iii) intervale de temperatură şi umiditate admisibile, cerinţe
de păstrare în dependenţă de iluminare (la lumină sau în întuneric), de mediu, spre exemplu, în mediu de gaz
inert; (iv) necesitatea unor instalaţii electrice şi măsuri speciale pentru înlăturarea electricităţii statice; (v)
cantităţile limită pentru anumite condiţii de păstrare; (vi) tipul de material recomandat pentru ambalaj
(container); (vii) cerinţe speciale suplimentare faţă de condiţiile de păstrare.
e) în cazul în care sânt necesare echipamente individuale de protecţie, se va indica în special tipul
echipamentului, care va asigura protecția necesară:
- măşti antigaz, filtre pentru protejarea organelor respiratorii contra gazelor, vaporilor sau prafurilor
nocive;
mănuşi cu indicarea tipului lor, necesare de purtat pentru protejarea mâinilor în timpul lucrului cu
substanţele nocive;
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alte echipamente de protecţie necesare (şorţ, încălţăminte sau costum de protecţie complet) cu
menţionarea tipului şi caracteristicilor acestora, pentru protejarea pielii şi altor părţi ale corpului. În caz de
necesitate se indică măsuri speciale de igienă personală;
e) cerinţe specifice de securitate, menţionate în documentele normative pentru substanţe sau produse
periculoase concrete.
Acordarea primului ajutor victimelor afectate de acţiunea substanţelor periculoase
În caz de afecţiune cu gaze şi vapori; arsuri chimice pe suprafaţa corpului; a mucoaselor şi altele, este
necesar:
➢
Scoaterea victimei la aer curat (pe timp de iarnă într-o încăpere caldă şi ventilată).
➢
Eliberarea victimei de echipament, descheierea hainei, curelei.
➢
Așezarea victimei pe un loc drept într-o poziţie comodă.
➢
Chemarea asistenței de urgenţă la numărul 112.
În caz de pătrundere a substanțelor periculoase pe mucoasa ochilor, gurii, faringelui se recomandă de
clătit:
a) cu o cantitate mare de apă;
b) cu o soluţie de 2% de bicarbonat de sodiu (1 linguriţă de bicarbonat de sodiu la un pahar
cu apă) în caz de nimerire a acizilor;
c) cu soluţie saturată de acid boric - în caz de pătrundere a alcaliilor.
Dacă victima are îmbrăcămintea udă (în special pentru acele persoane care au lucrat într-un nor de
vapori de clor) de scos această îmbrăcăminte, iar locurile afectate de spălat abundent cu apă.
În caz de apariţie a dispneei (greutăţii în respiraţie) se va da să respire 5 min. din masca izolantă cu
oxigen.
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1. Introducere
1.1. Date generale
a) Proiect: CONDUCTA DE INTERCONECTARE A SISTEMULUI DE TRANSPORT GAZE DIN ROMÂNIA CU
SISTEMUL DE TRANSPORT GAZE DIN REPUBLICA MOLDOVA, FAZA II PE DIRECȚIA IAȘI – UNGHENI –
CHIȘINĂU, Lot 5 (denumit în continuare Proiectul)
b) Beneficiarul Proiectului: Vestmoldtrangaz SRL, Republica Moldova mun. Chişinău str. Ștefan cel
Mare 180. bir 515
c) Informații privind companiile implicate în execuția Proiectului (Lot 5)
Lider asociere/ Date de
identificare

Asociați/
Date de identificare

SC CIS GAZ S.A
Str. Voinicenilor nr 686,
Targu-Mures
Tel: 0265313018
Email: offie@cisgaz.ro

SC Cis Gaz Servicii Srl
Str Voinicenilor nr 686, TarguMures.
Tel: 0265 313018
Email: office@cisgaz.ro

Responsabil de instalarea
echipamentelor mecanice si
testarea lor

Responsabil de instalarea
echipamentelor electrice și de
masurare si monitorizare

Subcontractori/
Date de identificare

1. Adrem Engineering srlStr. Alexandrina 20-22,
Sector 1 Biroul 2, Etaj
3, București
Tel: 021.233.5921
2. Rasirom – Str Pinul Alb
nr 3, sect 2 Bucuresti,
tel 021.230.12.43
Responsabil de efectuarea
lucrărilor de construcții civile

d) Informații privind entitatea responsabilă de implementarea Planului de management al
substanțelor și preparatelor periculoase
Denumirea societății: Sc Cis Gaz SA
Sediu social: SC Cis Gaz SA – str. Voinicenilor nr 686, Targu-Mures, Jud. Mures, Romania.
Conducere (nume, prenume, date de contact): dl. Sebastian Calugar
Date de contact: 0722600944
E-mail: sebastian@cisgaz.ro
Responsabil de mediu desemnat
Nume, prenume: Daniel Baciu
Date de contact: +373060810734
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1.2. Scopul Planului de management
Materiale periculoase, inclusiv substanțe și preparate chimice nocive [precum combustibilul,
substanțele utilizate pentru mentenanța echipamentelor (uleiuri, lubrifianți...), antigel, ș.a ] vor fi
necesare pentru parte din activitățile de construcție aferente proiectului. În anumite cantități, acestea
materiale pot fi dăunătoare și pot reprezenta un risc pentru sănătatea umană, pentru bunuri sau
pentru mediul înconjurător datorită caracteristicilor lor fizice sau chimice și ar trebui să fie utilizate
numai atunci când riscurile sunt gestionate corespunzător.
Materialele periculoase sunt orice materiale care reprezintă un risc pentru sănătatea umană, pentru
bunuri sau pentru mediul înconjurător datorită caracteristicilor lor fizice sau chimice.
Proiectul urmărește să gestioneze proactiv utilizarea materialelor periculoase, cât și prevenirea
accidentelor și controlul potențialelor emisii de substanțe periculoase astfel încât să asigure protecția
lucrătorilor, a cetățenilor, a bunurilor și a mediului înconjurător.
Când materialele periculoase nu mai sunt utilizabile pentru scopul pentru care au fost create și se
intenționează eliminarea lor, acestea vor fi considerate deșeuri periculoase și gestionate conform
Planului de Management al Deșeurilor elaborat de Contractor.
Planul se adresează atât personalului Contractorului SC CIS GAZ SA , cât si subcontractorilor acestuia,
care trebuie sa cunoască si sa implementeze masurile necesare si specifice pentru gestionarea
substanțelor și preparatelor nocive, pe toată durata derulării Proiectului, pe toate amplasamentele
aflate în responsabilitatea Contractorului SC CIS GAZ SA și utilizate în scopul proiectului.
Scopul acestui plan este să asigure utilizarea în condiții de siguranță și managementul adecvat al
substanțelor și preparatelor nocive în timpul etapei de construcție a proiectului pentru a preveni
riscurile asociate și a asigura protecția sănătății umane și a mediului.
Acest plan:
•

•
•
•

•

Acoperă toate etapele de management a materialelor periculoase, definind modul în care
Contractorului SC CIS GAZ SA , cât si subcontractorii acestuia vor selecta, manipula, transporta,
stoca, eticheta, utiliza și elimina substanțele și preparatele periculoase;
Stabilește acțiunile de management și măsurile de atenuare necesare pentru a asigura
managementul adecvat al materialelor periculoase;
Acoperă impactul asociat manipulării și stocării necorespunzătoare precum și emisiile
accidentale de materiale periculoase;
Încorporează cerințele rezultate din Acordul de mediu, Evaluarea impactului de mediu și
social, Studiul cu privire la viața acvatică, Studiul cu privire la Păsări, Studiului cu privire la
Arbori, standarde internaționale, legislația Republicii Moldova, cerințele beneficiarului
Proiectului, Bune practici internaționale și avizele de construcție specifice Proiectului; și
Ia în calcul abordarea generală a Contractorului SC CIS GAZ SA privind procedurile și
metodologiile de management al materialelor periculoase.

1.3. Abordarea Proiectului privind managementul materialelor periculoase
Contractorului SC CIS GAZ SA și subcontractorii săi vor aplica abordarea Proiectului privind
managementul materialelor periculoase în perioada de execuție, bazată pe principiile de bază descrise
mai jos:
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•

•

•

•

•

•

•

•

Conformarea cu toate cerințele aplicabile privind managementul materialelor periculoase,
cu standardele de mediu europene și naționale, precum și Bunele practici Internaționale de
Construcție;
Identificarea necesității de utilizare a materialelor periculoase și elaborarea unui inventar al
substanțelor și preparatelor periculoase și a cantităților estimat a fi utilizate, precum și
monitorizarea acestora în etapa de construcție;
Inventarul substanțelor și preparatelor periculoase și a cantităților estimat a fi utilizate este
prezentat in Anexa D a prezentului Plan de management.
Adoptarea următoarei ierarhii de reducere a impactului:
o Evitarea sau minimizarea utilizării substanțelor și preparatelor periculoase –
limitarea utilizării acestora doar în activitățile în care sunt strict necesare (atunci când
pot fi utilizate materiale nepericuloase pentru un anume scop, acestea vor fi de
preferat a fi utilizate în locul celor periculoase);
o Se va avea în vedere utilizarea de substituenți mai puțin periculoși pentru aceste
substanțe și preparate periculoase – atunci când utilizarea materialelor periculoase
este necesară, se vor selecta cele mai puțin nocive;
o În situația în care evitarea sau utilizarea unor substituenți nu este fezabilă, se vor
implementa măsuri de management al riscului, respectiv:
▪ Reducerea cantităților utilizate (în măsura în care este posibil) limitarea
utilizării materialelor periculoase și a cantităților acestora la strictul necesar;
▪ Minimizarea și controlul emisiilor acestor substanțe și preparate periculoase
în aer, apă și/sau sol;
Prevenirea/minimizarea generării de deșeuri periculoase (care rezultă din materialele
periculoase ce nu mai pot fi utilizate) prin:
o Adoptarea unei planificări adecvate a achiziției substanțelor și preparatelor
periculoase: se vor cumpăra strict cantitățile necesare și se va acorda atenție
termenului de valabilitate al acestora;
o Asigurarea spațiilor de stocare adecvate (în locații/condiții adecvate); stocarea în
containere (utilizare de recipiente adecvate, etichetate corect), evitarea deteriorării
recipientelor de depozitare și/sau scurgeri de produse din acestea.
Se va asigura manipularea și gestionarea adecvată a substanțelor și preparatelor periculoase
pe amplasamente, ținând cont de Fișele cu date de securitate ale acestora sau a
documentelor echivalente (normative tehnice de utilizare, precum şi certificate de calitate şi
de conformitate emise de producător);
Transport
Transportul materialelor periculoase va fi gestionat de personal competent și se va realiza de
companii autorizate.
Instruire
Contractorului SC CIS GAZ SA va asigura instruirea adecvată a întreg personalului
Contractorului și subcontractorilor implicat în utilizarea și manipularea substanțelor și
preparatelor periculoase.
Procedurile și instrucțiunile privind gestionarea substanțelor și preparatelor periculoase vor
prezenta modul de instruire al personalului.
Proceduri și instrucțiuni specifice
Contractorul va asigura proceduri și instrucțiuni adecvate care să acopere toate etapele de
management al substanțelor și preparatelor periculoase
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•

•
•

Procedurile și instrucțiunile aplicate de către Contractorului SC CIS GAZ SA sunt prezentate în
Anexa F a prezentului Plan de management.
Principii de inspecție și audit
Contractorului SC CIS GAZ SA va stabili proceduri adecvate de inspecție și audit ce vor avea în
vedere toate etapele de management al substanțelor și preparatelor periculoase, modul de
implementare al acestora.
Contractorul trebuie să dețină Planuri de intervenție în caz de poluări accidentale (trebuie
să aibă în vedere recuperarea scurgerilor accidentale și răspunsul în situații de urgență);
Contractorul (și subcontractorii) se vor asigura că toate accidentele și incidentele în care sunt
implicate substanțe și preparate periculoase sunt prompt soluționate, investigate și
raportate.

1.4. Managementul documentelor
Managementul documentelor este descris in Manualul sistemului de management integrat, codMSMI-01, ediția 1 revizia 0, pentru implementarea proiectului si descrie politica si obiectivele de
mediu, sociale și sănătate și securitate în muncă și sistemul de management integrat implementat și
aplicat de către SC CIS GAZ SA conform referințelor normative la implementarea proiectului în
Republica Moldova.
Manualul se aplică tuturor proceselor și riscurilor specifice pe care antreprenorul le ține sub control
în cadrul activităților sale la implementarea proiectului.
Manualul este utilizat de către managementul și personalul antreprenorului pentru menținerea
sistemului de management integrat și pentru realizarea politicii și a obiectivelor.
Manualul poate fi utilizat în relațiile cu clienții, cu autoritățile și cu instruirea personalului.
Scopul Manualului este de a furniza Contractorului SC CIS GAZ SA un cadru pentru protecția mediului,
securității muncii și a aspectelor sociale și a răspunde modificărilor de mediu și sociale prin elaborarea
planurilor de protecție a mediu specifice care vor fi implementate pe toată durata de implementare a
proiectului în Republica Moldova. Planul de management al substanțelor si preparatelor periculoase
este parte a documentației sistemului integrat de management și este descris în prezentul Plan.

2. Descrierea proiectului
Denumirea lucrarii:

Locatia
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„Lucrări privind execuția conductei de interconectare a Sistemului de
Transport Gaze Naturale din România cu Sistemul de Transport Gaze
Naturale din Republica Moldova- Faza II- direcția Iași-UngheniChișinău”
Obiect 3: SMRG Semeni – Stația de Măsurare și Reglare a Presiunii
Gazelor Naturale Semeni
Obiect 4: SMRG Ghidighici - Stația de Măsurare și Reglare a Presiunii
Gazelor Naturale Ghidighici
Obiect 6: SMRG Petricani - Stația de Măsurare și Reglare a Presiunii
Gazelor Naturale Petricani,
Obiect 7: „NOD TOHATIN” care cuprinde:
- SMRG Tohatin – Stația de măsurare si Reglare a Presiunii
Gazelor naturale;

-

Beneficiar

Prestator:

Tipul lucrării:

NMG Tohatin – nod de măsurare a gazelor naturale,
bidimensional;
- GPG Tohatin – gară pentru godevil;
Obiect 9: Automatizare și securizare conductă. Sistemele de
automatizare și securizare conductă se vor amplasa în:
- Platforma A Ungheni – prin montarea a 2 linii de măsură și
integrarea lor în sistemul de măsurare al gazelor existent;
- Stații de Măsurare și Reglare a Presiunii Gazelor SMRG:
Semeni, Petricani, Ghidighici;
- SMRG+NMRG Tohatin;
- Lucrări de interconectare și gara de lansare PIG pe Platforma
C Todirești;
- 6 grupuri de robinete principale și de interconectare R1, R3,
R5, R6, R8, R10, R11;
- 4 grupuri de robinete secundare R2, R4, R7, R9,
Execuție CCAMS Ghidighici.
VESTMOLDTRANSGAZ SRL
Responsabil de instalarea
Antreprenor General
echipamentelor mecanice
SC Cis Gaz SA
si testarea lor
Responsabil de instalarea
Subantreprenor
echipamentelor electrice
Adrem Engineering
și de măsurare si
monitorizare
1. Responsabil de
efectuarea lucrărilor
de construcții civile la
Subantreprenori
SMRG Petricani si
1. RASIROM
Ghidighici și
2. ADREM
SMRG+NMRG Tohatin
ENGINEERING
2. Responsabil de
efectuarea lucrărilor
de construcții civile la
SMRG Semeni
lucrărilor de construcție si montaj a stațiilor de
reglare si măsurare

Coordonatorul SSM
(Antreprenor/subantreprenor)
Data începerii lucrării
Durata estimativa a lucrărilor pe șantier
Descrierea sintetica a amplasamentelor
Obiect 3: SMRG Semeni – Stația de Măsurare și
Reglare a Presiunii Gazelor Naturale Semeni
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NEMES SORIN
Conform ordin de începere a lucrărilor
12 luni - 2021
Amplasamentul lucrărilor de construcție a stației
de reglare măsurare gaze naturale, SRM Semeni, se
află în zona administrativă a comunei Zagarancea,
în apropiere de conducta existentă de distribuție
PE SDR 11 Dn 180 Ungheni – Petrești – Sculeni.

Suprafața ocupată de stația SRM Semeni este de
815,24 mp, la care se adaugă o suprafață de 4 mp
ocupată pentru alte utilități ale stației. Suprafața
necesară pentru amenajarea incintei stației de
reglare-măsurare proiectate este aleasă în funcție
de necesitatea respectării normelor de securitate
în vigoare, față de obiectivele existente în zonă. Sa păstrat distanța de aproximativ 56-60 m, de la
limita împrejmuirii SRM-ului la linia electrică de
înaltă tensiune LEA existentă în zonă.

Obiect 4: SMRG Ghidighici - Stația de Măsurare și
Reglare a Presiunii Gazelor Naturale Ghidighici

Obiect 6: SMRG Petricani - Stația de Măsurare și
Reglare a Presiunii Gazelor Naturale Petricani
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Amplasamentul lucrărilor de C+M a stației de
reglare măsurare gaze naturale, se află situat în
zona administrativă a comunei Ghidighici, în
apropiere de municipiul Chișinău.
Suprafața ocupată de stația SRM Ghidighici este
de 900 mp. La alegerea amplasamentului pentru
lucrările de C+M proiectate, s-a ținut cont de
următoarele:
➢
necesitatea de amenajări minime ale
terenului în raport cu alte variante posibile;
➢
considerente tehnico-economice şi
constructive;
➢
posibilităţi de supraveghere a instalaţiilor în
timpul exploatării;
➢
impact minim asupra mediului înconjurător
(cu toate componentele sale);
➢
asigurarea utilităţilor necesare funcţionării
instalaţiilor în condiţii optime şi de siguranţă;
➢ respectarea distanţelor de siguranţa faţă
de obiectivele existente în zonă.
Amplasamentul lucrărilor de construcție a SRM, se
află situat în zona administrativă a Municipiului
Chișinău, în apropiere de Str. Petricani. Ținand cont
de zona de amplasare a SRM-ului, este necesară o
suprafață ocupată definitiv de 858 mp (39,0 m x 22,0
m), suprafată pe care se va realiza sistematizarea pe
verticală (săpaturi, umpluturi, ziduri de sprijin, rigole
etc..). Împrejmuirea propriu-zisa a SRM-ului este pe
o suprafață de 740 mp (37,0 m x 20,0 m). Amplasarea
stației este și intr-o zona împădurită, astfel încât este
necesar ca pe suprafața de aproximativ 680,0 mp să
se realizeze defrișarea copacilor. Această suprafață
cuprinde și suprafața de 380,0 mp în exteriorul
împrejmuirii SRM-ului, suprafață ce se va defrișa

Obiect 7: SMRG Tohatin – Stația de măsurare si
Reglare a Presiunii Gazelor naturale

Obiect 9: Automatizare și securizare conductă.
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pentru a păstra o zona minimă de protecție față de
imprejmuirea Stației, de 6,0 m.
La alegerea amplasamentului pentru lucrările de
C+M, s-a ținut cont de următoarele:
- necesitatea de amenajări minime ale terenului în
raport cu alte variante posibile;
- considerente tehnico-economice şi constructive;
- posibilităţi de supraveghere a instalaţiilor în
timpul exploatării;
- impact minim asupra mediului;
- asigurarea utilităţilor necesare funcţionării
instalaţiilor în condiţii optime şi de siguranţă;
- respectarea distanţelor de siguranţa faţă de
obiectivele existente în zonă.
Astfel, suprafața necesară în vederea amenajării
incintei stației de reglare-măsurare proiectate, a fost
aleasă în funcție de necesitatea respectării
distanțelor de siguranță, impuse de normele și
normativele în vigoare, față de obiectivele existente
în zonă.
Amplasamentul lucrărilor de investiţii proiectate în
vederea execuţiei Nodului de măsurare
bidirecțional, inclusiv a gării de primire godevil și a
Stației de reglare-măsurare gaze naturale, se află
situat în apropiere de municipiul Chișinău. SRM-ul
va fi poziționat în aceeași incintă cu Nodul de
măsurare bidirecțional și cu Gara de Primire
Godevil.
Împrejmuirea propriu-zisa a SRM-ului este pe o
suprafață de 3850 mp (110,0 m x 35,0 m). Pentru
împrejmuirea robinetului de secționare Dn500 Pn63
subteran, actionat manual, cu ocolitor și descărcător
de presiune Dn150 amplasat pe racordul de cuplare
Dn500 între conducta Rîbnița – Chișinău și Nodul de
masură gaze bidirecțional, se va ocupa definitiv o
suprafața de teren de 25,0 mp.
Sistemele de automatizare și securizare conductă
se vor amplasa în:
- Platforma A Ungheni – prin montarea a 2 linii
de măsură și integrarea lor în sistemul de
măsurare al gazelor existent;
- Stații de Măsurare și Reglare a Presiunii Gazelor
SMRG: Semeni, Petricani, Ghidighici;
- SMRG+NMRG Tohatin;
- Lucrări de interconectare și gara de lansare PIG
pe Platforma C Todirești;
- 6 grupuri de robinete principale și de
interconectare R1, R3, R5, R6, R8, R10, R11;

- 4 grupuri de robinete secundare R2, R4, R7, R9,
Execuție CCAMS Ghidighici.
Obiect 6: SMRG Petricani

Pădurea-parc „Mircești” este denumirea unui parc silvic
orientat de la nord-vest spre sud-est și are începutul în
imediata apropiere de şos. Balcani. Parcul forestier are
o suprafață de aproximativ 230 de hectare. Este situat
în zona Poșta Veche, între Universitatea Agrară și
cimitirul Sf. Lazăr și se întinde de la nord-vest la sudest pentru 5 km.

Lotul de pământ, cu suprafața de 0.1496 s-a format
prin separare din terenul domeniul public (Parcul
„Mircești” cu numărul cadastral 0100402710 pentru
proiectarea si construcția SRMG „Petricani” cu
presiunea de 6-12/3 bar si organizarea drumului de
acces.

Obiect 4: SMRG Ghidighici

Amplasamentul obiectului 4 SMRG Ghidighici, se află
situat în zona administrativă a comunei Ghidighici pe
camp, în apropiere de municipiul Chișinău.
Obiect 7: SMRG Tohatin

Page 10 of 40

Lotul de pământ s-a format prin separare din terenul
domeniul public a satului Ghidighici cu numărul
cadastral 0100402531 pentru proiectarea si
construcția SRMG „Ghidighici” cu presiunea de 612/3 bar si organizarea drumului de acces.
Amplasamentul SMRG Tohatin se află situat în
apropiere de municipiul Chișinău, pe camp arabil.

Obiect 3: SMRG Semeni

Amplasamentul SMRG Semeni, se află situat în zona
administrativă a com Zagarancea, pe teritoriul fostei
brigăzi de tractoare.

Obiect 6: SMRG Petricani

Obiect 4: SMRG Ghidighici

Obiect 7: SMRG Tohatin

Page 11 of 40

Denumire
puncte
A
B
C
D
Denumire
puncte
A
B
C
D
Denumire
puncte
A
B
C
D

Coordonate stereo 70
X
Y
213575.43
229512.32
213594.46
229518.46
213583.11
229553.67
213564.07
229547.53
Coordonate stereo 70
X
Y
214609.46
230318.92
214929.16
230341.55
214606.54
230361.25
214586.84
230338.62
Coordonate stereo 70
X
Y
215062.51
238577.58
215169.63
238602.58
215161.68
238636.66
215054.55
238611.67

Denumire
puncte

Obiect 3: SMRG Semeni

Organizare de șantier

Cazarea în șantier

Coordonate stereo 70

X
Y
A
237890.28
151854.59
B
238010.25
151853.21
C
238011.05
151870.69
D
237981.08
151872.07
Organizarea de șantier este amenajarea unui loc
special unde se pot executa lucrările unei construcții.
Șantierul cuprinde construcția ce urmează a fi
executată dar și instalațiile și construcțiile provizorii
necesare pentru realizarea construcției propriu –
zise, și anume:
▪ aprovizionarea la timp cu materiale necesare
construcției;
▪ depozitarea materialelor într-un loc special
amenajat pe șantier;
▪ aprovizionarea cu uneltele, instalațiile și utilajele
necesare construcției;
▪ asigurarea personalului necesar pentru
executarea construcției;
▪ instalarea oficiilor, containerelor pentru
materiale ș.a. în care se asigură confortul de a
munci în șantier;
▪ asigurarea cu stingătoare, pichet PSI și truse
medicale în caz de situație de urgență,
▪ Asigurarea cu pubele pentru colectarea si
depozitarea deșeurilor solide în șantier,
▪ asigurarea cu loc special pentru servirea mesei și
prezenta WC în șantier,
▪ asigurarea șantierului cu drum de acces ți
împrejmuirea șantierului cu gard de protecție si
agent de pază,
▪ asigurarea santierelor cu apa, current electric.
Muncitorii nu vor fi cazați în șantier

3. Politici cheie, legislație și standarde
3.1. Generalități
Proiectul se supune obligației de a respecta o serie de politici, condiții legale și de reglementare și alte
standarde aplicabile relevante pentru acest Plan. În cazul în care două sau mai multe standarde
identificate sunt inconsistente sau în contradicție, cu excepția cazului în care se specifică diferit, în
cadrul Proiectului se va adopta standardul cel mai stringent.

3.2. Politicile companiei
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3.2.1 Leadership și angajament
Antreprenorul s-a angajat pentru dezvoltarea și implementarea unui SMI de mediu și social precum și
pentru îmbunătățirea continua a eficacității acestuia prin:
➢ stabilirea politicii corespunzătoare cu scopul antreprenorului,
➢ comunicarea importanței satisfacerii cerințelor clientului și a altor parți interesate, a
cerințelor legale si reglementare aplicabile pentru implementarea proiectului,
➢ asigurarea stabilirii obiectivelor specifice la funcțiile și nivelele relevante și a planurilor
proprii de management,
➢ conducerea analizelor efectuate de management pentru a se asigura de adecvarea si
eficacitatea sistemului de management de mediu și social,
➢ asigurarea unei structuri și a resurselor necesare pentru funcționarea sistemului de
management.
3.2.2 Politica integrată de Mediu și Socială a Contractorului
Contractorul a stabilit o Declarație de Politica de Mediu și Socială care este documentata și menținută
si comunicata personalului direct si indirect.
Conducerea a stabilit Politica MS și se asigură că aceasta:
a) reflecta angajamentul conducerii pentru dezvoltarea și implementarea SMI si
îmbunătățirea continua a acestuia
b) este adecvată scopului proiectului respectiv satisfacerea cerințelor clientului, riscurile
specifice pentru produsele și serviciile companiei,
c) cuprinde angajamente privind stabilirea condițiilor de MS, satisfacerea cerințelor
clientului și pentru îmbunătățirea continua a eficacității sistemului de management integrat,
d) asigura un cadru pentru stabilirea și analizarea obiectivelor MS la nivelul funcțiilor
relevante din companie. Obiectivele MS sunt în concordanță cu politica MS,
e) conține angajamente de conformare cu legislația și reglementările aplicabile de mediu și
sociale;
f) este implementată, menținută și comunicată în toate compartimentele, discutată și
înțeleasă în cadrul companiei
g) politica este documentată, comunicată, implementată, menținută și disponibilă pârților
interesate
h) politica este analizata periodic pentru adecvarea ei continuă.

3.3. Legislație și avizare
Contractorul SC CIS GAZ SA, inclusiv subcontractorii au obligația de a respecta condițiile din
reglementările naționale relevante. Deși contractorii au obligația de a verifica actualizarea condițiilor
de reglementare, o listă indicativă cu legislația relevantă privind substanțele și preparatele periculoase
din Republica Moldova se regăsește în Anexa C a prezentului Plan de Management.
Contractorii trebuie să se asigure că tratează toate cerințele relevante ale diferitelor avize relaționate
etapei de construcție a Proiectului, emise de autorități. Se vor aplica orice condiții care rezultă din
revizuirea/modificarea acestor avize.
Proiectul va aplica principiile, practicile de mediu și standardele de mediu ale Uniunii Europene
cuprinse în legislația secundară UE (regulamente, directive și decizii). Toți contractorii, inclusiv
subcontractorii au obligația de a respecta condițiile ce derivă din aceste reglementări.
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4. Legături cu Sistemele de Managementul Sănătății, Securității și
de Mediu
Sistemul de management integrat al Contractorului este elaborat în conformitate cu cerințelor
standardelor EN ISO 9001, EN ISO 14001, OHSAS 18001 se realizează la nivelele:
➢ strategie si politica,
➢ planificarea sistemului integrat, a obiectivelor generale și specifice,
➢ identificarea proceselor, riscurilor în activitățile din procese,
➢ documentarea sistemului integrat,
➢ documentarea activităților operaționale specifice,
➢ înregistrările sistemului integrat.
a) Conducerea SC CIS GAZ SA a luat decizia implementării unui SMI pentru a realiza în același
timp îmbunătățirea calității produselor și serviciilor și îmbunătățirea performantei cât și reducerea
riscurilor și creșterea performantei,
b) Conducerea a planificat obiectivele generale și specifice pentru managementul SMI.
Obiectivele, responsabilitățile, resursele implicate și termenele de realizare s-au constituit în PPMS al
Contractorului,
c) La identificarea proceselor SMI se identifica riscurile specifice urmând a fi ținute sub control
in sistemul integrat,
d) Procedurile de sistem răspund de asemenea cerințelor de mediu și sociale necesare la
implementarea proiectului,
e) Procedurile operaționale specifice, acolo unde este aplicabil, descriu modul de ținere sub
control a riscurilor rezultate din activitățile procedurale.
f) Au fost elaborate planuri de management de mediu și situații de urgență care sunt ținute
sub control in documentația sistemului integrat pentru gestionarea (i) al deșeurilor, (ii) resurselor de
apă, (iii) pentru prevenirea scurgerilor și curățare, (iv) al substanțelor și preparatelor periculoase, (v)
biodiversității (vi) solului, (vii) controlul eroziunii și solului, (viii) SSM, (ix) PSI și situații de urgență, (x)
comunicare în situații de urgență, (xi) traficului, etc.
h) Înregistrările rezultate sânt ținute sub control printr-o procedura unica de controlul al
înregistrărilor.
Sistemul integrat este stabilit si implementat pentru activitatea de implementare a
proiectului. Prin menținerea sistemului integrat Contractorul urmărește îmbunătățirea continua a
eficacității acestuia și îmbunătățirea produselor si serviciilor, performantei globale de mediu și sociale.

5. Roluri și responsabilități
5.1. Prezentare generală
O abordare integrată pentru managementul substanțelor și preparatelor periculoase implică o serie
de factori interesați, inclusiv compania, contractorii (și subcontractorii), autoritățile locale, agențiile
de reglementare, operatorii de facilități de eliminare a deșeurilor și publicul general. Aceste părți
interesate pot fi afectate în toate etapele lucrărilor de construcție de modul de management al
substanțelor și preparatelor periculoase.
Prin urmare, un management eficient necesită procese solide în ceea ce privește diseminarea
informațiilor, instruirea, desemnarea de responsabilități, acțiuni de management, monitorizare,
control și acțiuni de remediere.
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Rolurile și responsabilitățile generice pentru Beneficiar și contractori sunt detaliate mai jos, iar
informații suplimentare privind responsabilitățile specifice pentru acțiunile din acest Plan sunt
prezentate în Anexa A (măsuri de atentuare și acțiuni de management) și Anexa B (acțiuni generale
de monitorizare)
Activitate

Beneficiar

Contractori

Furnizori externi

Planificare







Diseminarea informațiilor





Managementul poluării





Răspuns și intervenție în
cazul deversărilor
accidentale
Instruire profesională











Supraveghere și control





Monitorizare și audit





Raportare





Acțiuni corective





Managementul cooperării





5.2.

Rolurile și responsabilitățile Contractorului

Fiecare contractor trebuie să implementeze toate cerințele relevante din Planurile de Managementul
Construcțiilor, Mediului și Aspectelor Sociale specifice fiecărui domeniu, inclusiv acest Plan de
Management al substanțelor și preparatelor periculoase. Contractorii sunt de asemenea responsabili
de asigurarea faptului că aceste cerințe sunt îndeplinite și de către subcontractori. Suplimentar, în
cadrul proiectului, responsabilitatea pentru activitățile de gestionarea materialelor periculoase revine
Contractorilor în acord cu principiul "poluatorul plătește".
Contractorul SC CIS GAZ SA are obligația de a numi prin decizie un responsabil de mediu și un
responsabil pentru gestionarea deșeurilor. Decizia de desemnare a responsabilului de mediu și a
responsabilului pentru gestionarea deșeurilor se regăsesc în Anexa E a prezentului plan de
management. Responsabilitățile specifice ale contractorilor sunt redate în Anexele la acest Plan și în
tabelul de mai jos:
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Rolurile și responsabilitățile Contractorului
Rol

Responsabilități

Conducerea SC Cis Gaz
SRL

- Definește Politica MS-SSM și aprobă documentația sistemului de management
integrat al contractorului,
- Identifică aspectele semnificative de mediu ale activităților, produselor și serviciilor
privind gestionarea aspectelor de mediu și aproba prezentul Plan,
- Se asigură că Planul de management al mediului este în conformitate cu cerințele
beneficiarului și cerințele legale aplicabile ale Republicii Moldova,
- Pune la dispoziție resursele necesare pentru implementarea în practică a acțiunilor
de management și control, a măsurilor de atenuare a impactului și a acțiunilor de
monitorizare așa după cum sunt stabilite în acest plan,
- Desemnează prin decizie un responsabil de mediu (decizia se atașează în Anexa D a
planului),
- Se asigură că întreg personalul direct și indirect care lucrează pentru SC CIS GAZ SRL
este competent, instruit și este conștient privind managementul de mediu,
- Se asigură că se identifică necesitățile de instruire pentru tot personalul și se
realizează instruirea necesară în ceea ce privește managementul de mediu,
- Comunică rezultatele implementării prezentului plan beneficiarului și altor părți
interesate,
- Coordonează și implementează toate activitățile relaționate implementării acestui
plan și se asigură că toate activitățile de construcție – inclusiv ale subcontractorilor
– se derulează în acord cu cerințele din Planul de management al deșeurilor și ale
Vestmoldtransgaz
- Pune la dispoziție resursele necesare pentru ținerea sub control al situațiilor de
urgență și accidentelor care pot apărea în procesul de implementare a prezentului
plan,
- Alte responsabilități conform Contract încheiat între părți.
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Responsabil
Social si SSM

Mediu,

Responsabilitățile
entităților din asociere și
subcontractorilor

- Revizuiește prezentul Plan atunci când este necesar și la solicitarea beneficiarului,
- Se asigură că toate activitățile de construcție – inclusiv ale subcontractorilor – se
derulează conform cerințelor din prezentul Plan,
- Asigură înregistrarea tuturor informațiilor privitoare la managementul de mediu, în
acord cu prevederile legale și prezentul Plan și răspunde de înregistrarea și
raportarea corectă a informațiilor.
- Realizează inspecții regulate și audituri în zonele de lucrări pentru a se asigura că
toate activitățile se derulează în acord cu cerințele prezentului Plan.
- Identifică orice neconformitate sau potențială neconformitate, se asigură că sunt
luate toate măsurile necesare pentru remedierea neconformității și dezvoltă planuri
de acțiuni corective și planuri de acțiuni preventive pentru prevenirea repetării
neconformității.
- Monitorizează și raportează către Vestmoldtransgaz perfomanța implementării
prezentului Plan conform indicatorilor de performanță stabiliți.
- Pregătește rapoarte de mediu lunare, trimestriale și anuale și include în acestea
informațiile relevante privind managementul de mediu și se asigură că aceste
rapoarte sunt transmise Vestmoltransgaz .
- Rapoartează toate riscurile și situațiile de neconformare către Vestmoldtransgaz.
- Investighează accidentele și incidentele, implementează măsurile necesare pentru
prevenirea altor accidente/incidente și raportează aceste accidente/incidente.
- Realizează toate măsurile necesare pentru remedierea neconformităților.
- Se conformează cu cerințele prezentului Plan la solicitarea Contratorului SC CIS GAZ
SA
- Entitățile din asociere și subcontractorii trebuie să desemneze un reprezentant al
entității din asociere și subcontractor responsabil de mediu în șantierul de
construcții,
- Se asigură că activitățile de construcție se derulează în conformitate cu cerințelor din
prezentul Plan,
- Participă la instruiri privind aspectele de mediu în șantier organizat de Responsabilul
de MS-SSM al Contractorului general,
- Obligatoriu, personalul indirect colectează deșeurile separat în șantier și le
depozitează în pubelele din șantier inclusiv cele periculoase,
- Remediază neconformitățile identificate de către Responsabilul de MS-SSM și
raportează realizarea măsurilor stabilite în raportul de neconformitate,
- Raportează despre pericolele și aspectele de mediu apărute în șantier
Responsabilului de MS-SSM.
- Participă și oferă informații referitoare la incidentul produs în șantier,
- Realizează toate măsurile necesare pentru remedierea neconformităților.

6. Management, Atenuare, Monitorizare și Verificare
6.1. Acțiuni de management și măsuri de atenuare
Pentru managementul corect al substanțelor și preparatelor periculoase este necesară implementarea
unor măsuri de management și unor măsuri de atenuare.
Acțiunile specifice de management și măsurile de atenuare necesar a fi implementate de către
Contractorul SC CIS GAZ SA (și subcontractorii) se regăsesc în Anexa A a acestui Plan de management.
Contractorul SC CIS GAZ SA răspunde de îndeplinirea tuturor acțiunilor de management și atenuare
incluse în Anexa A.
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6.2. Activități generale de monitorizare
Prevederile privind monitorizarea acestui Plan de Management au fost dezvoltate prin următorul
proces, descris în tabelul de mai jos.
Obiectiv

Abordare

1: Accentul pe risc

Programe de monitorizare pentru tratarea bazei aspectelor esențiale privind
utilizarea abordării ”sursă-cale-receptor” din studiile de mediu realizate pentru
Proiect . Acestea sunt proporționale cu:
-

2: Accentul pe
conformitate

scala și natura activității,
nivelul potențialului impact evaluat (și incertitudinea asociată acestuia), și
sensibilitatea mediului local din zona de influență a activităților

Programe suplimentare de monitorizare pentru îndeplinirea condițiilor specifice de
reglementare.

Prin abordarea de mai sus planurile de monitorizare elaborate ar trebui să îndeplinească atât
conceptul Vestmoldtransgaz privind acțiunile necesare de monitorizare pentru a înțelege și gestiona
în mod adecvat potențialul impact al proiectului în timpul fiecărei activități de construcție și la fiecare
locație cât și condițiile specifice impuse de autorități.
Condițiile specifice de monitorizare pentru acest Plan de Management sunt prezentate în Anexa B.
Contractorul SC CIS GAZ SA răspunde de îndeplinirea tuturor acțiunilor de monitorizare incluse în Anexa
B și raportarea rezultatelor monitorizării către Vestmoldtransgaz.

6.3. Verificarea Sistemelor de Management
Condițiile de verificare a Sistemului de Management, sunt împărțite pe trei nivele după cum reiese din
tabelul de mai jos.
Auditarea Sistemului de Management
Nivel

Obiectiv

Responsabil

Descriere

Nivel
1

Auditare Sisteme
de Management
Vestmoldtransgaz

Vestmoldtransgaz

Aceste audituri au scopul de a evalua elementele Sistemului de
Managementul Sănătății, Securității și de Mediu și evaluarea
constantă a conformității acestora pe parcursul Proiectului.

Nivel
2

Audit Planuri de
management de
mediu și social

Vestmoldtransgaz

Aceste audituri sunt efectuate de echipa Vestmoldtransgaz
pentru a confirma respectarea de către Companie și de către
contractorii săi a acestor Planuri

Nivel
3

Audit propriu al
Contractorului

Contractor

Aceste audituri vor fi efectuate de contractori pentru a confirma
respectarea de către ei și de către subcontractorii lor a
Planurilor specifice de Managementul Construcțiilor, Mediului și
Aspectelor Sociale și a propriului sistem de Managementul
Sănătății, Securității și de Mediu. Contractorii principali se vor
asigura că se vor trimite la Vestmoldtransgaz rapoartele de
audit.
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Pe lângă cele de mai sus se preconizează audituri privind aspectele de reglementare și vizite de
monitorizarea respectării condițiilor creditorilor. Natura și structura acestora va fi confirmată cu
instituțiile de reglementare și cu creditorii.

6.4. Indicatori cheie de performanță (KPI)
Atât procesele generale de monitorizare cât și cele de verificare a sistemului de management necesită
dezvoltarea unor Indicatori cheie de performanță robuști (KPI - Key Performance Indicators). Aceștia
sunt reprezentați de măsurători cantitative sau calitative utilizate pentru a măsura performanța de-a
lungul timpului și pot fi utilizați pentru a evalua eficacitatea măsurilor de control.
Indicatorii de performanță considerați relevanți pentru acest Plan de Management al Substanțelor și
Preparatelor Periculoase sunt prezentați în Tabelul de mai jos.
Indicatori cheie de performanță (KPI)
ID
KPI-001

KPI-002

KPI-003

KPI-004
KPI-005

KPI-006

KPI
Numărul de neconformități cu
cerințele acestui Plan raportate
Numărul de neconformități închise
în urma acțiunilor corective
asumate în termenul definit
(stabilit de la caz la caz)
Număr de situații în care au fost
emise necontrolat substanțe și
preparate periculoase ce au condus
sau ar fi putut conduce la afectarea
sănătății umane, proprietăților și
mediului
Număr de posibile incidente (near
misses) raportate
Numărul de reclamații din partea
comunității în ceea ce privește
practicile de management a
substanțelor și preparatelor
periculoase
% din personal care a beneficiat de
formare relevantă și adecvată

Țintă/Acțiune Valoare
prag

Măsuri de
monitorizare

Măsuri de
management,
atenuare
asociate
Toate acțiunile
identificate in
Anexa A

Zero pe an

HMMon 1
HMMon 2

100% din neconformități
remediate în termenul
stabilit

HMMon 1
HMMon 2

Toate acțiunile
identificate in
Anexa A

Zero pe an
Minimizare și îmbunătățire
continuă a numărului de
neconformități

HMMon 2

Toate acțiunile
identificate in
Anexa A

N/A
Zero reclamații pe an

N/A

N/A

N/A

Toate acțiunile
identificate in
Anexa A

HMMon 1

HM26, HM27
A se vedea
Sectiunea
6.5 Instruire

Minimizare și îmbunătățire
continuă a numărului de
reclamații
100% conformitate cu
cerințele de formare

Cerințele specifice de auditare pentru verificarea fiecărei măsuri de management și control descrise
în Anexa A acestui Plan de Management sunt identificate în Anexa B. Aceasta include identificarea
nivelului de audit relevant (1 la 3) ce trebuie derulat.

6.5. Instruire
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Necesarul de instruire pentru întreg personalul direct si indirect al SC CIS GAZ SA va fi identificat la
început, înaintea să înceapă lucrările de construcție, și s-a elaborat un plan de instruire pentru anul
2021 și este prezentat în Planul de Management de Mediu.
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Anexe
Anexa A: Acțiuni de management și măsuri de atenuare

Ref.

Tema

Expunerea la
substanțe și
HM 001
preparate
periculoase

Sub-tema

Sănătatea și
securitatea
comunității

Locație

Cerințe pentru contractor

Toate locațiile/ Preveniți sau minimizați expunerea comunităților la substanțe
comunități periculoase

Expunere
Inventariere
ocupațională la
materiale/subs
HM 002 substanțe și
Toate locațiile
tanțe
preparate
periculoase
periculoase

Identificați necesarul de substanțe periculoase pentru activitate și
dezvoltați un inventar al substanțelor periculoase și cantitățile
estimat a fi utilizate și monitorizați aceste cantități în timpul
lucrărilor de construcție

Expunere
Evaluare
ocupațională la
materiale/subs
HM 003 substanțe și
Toate locațiile
tanțe
preparate
periculoase
periculoase

Toate materialele/substanțele periculoase vor fi evaluate în
concordanță cu condițiile de reglementare relevante, aplicând
cele mai bune bune practici de management. Astfel de evaluări
vor fi efectuate de o persoană adecvat calificată și experimentată
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Timp și/sau
frecvență
Continuu (pe
perioada de
execuție)
Înainte de
demararea
lucrărilor și
Continuu (pe
perioada de
execuție)
Înainte de
demararea
lucrărilor și
Continuu (pe
perioada de
execuție)

Responsabil
*

Proces de
verificare

C

Inspecții vizuale
Auditarea
înregistrării
inspecțiilor

C

Auditul inventarului
substanțelor și
preparatelor
periculoase și
înregistrărilor

C

Auditul inventarului
substanțelor și
preparatelor
periculoase și
înregistrărilor

Ref.

Tema

Sub-tema

Locație

Expunere
Selectie
ocupațională la
materiale/subs
HM 004 substanțe și
Toate locațiile
tanțe
preparate
periculoase
periculoase

Cerințe pentru contractor

Selecția substanțelor/materialelor periculoase se va baza pe o
analiză a riscului pentru a defini hazardul și măsurile de reducere
a riscului potențial și a selecta aceste substanțe/materiale cu
proprietăți mai puțin dăunătoare/persistente

Expunere
Aprobare
ocupațională la
materiale/subs
Substanțele/materialele periculoase și chimicalele ce se utilizează
HM 005 substanțe și
Toate locațiile
tanțe
vor fi aprobate de managerul SSM.
preparate
periculoase
periculoase

HM 006

Transport

Vehicule
autorizate
pentru
transport
materiale/subs
tanțe
periculoase

Materialele periculoase vor fi transportate numai de operatori
autorizați pentru transportul materialelor periculoase in
Pe perioada
conformitate cu prevederile Legii nr.1236/03.07.1997 și HG nr.
transportului
589 / 24.07.2017 privind aprobarea Regulamentului
transporturilor rutiere de mărfuri periculoase

Expunere
Manipulare
ocupațională la materiale/subs
HM 007
Toate locațiile
substanțe
tanțe
periculoase
periculoase
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Toți angajații și Contractorii (inclusiv subcontractorii) sunt
responsabili să asigure manipularea substanțelor periculoase întrun mod adecvat, în acord cu cerințele standardelor
internaționale.

Timp și/sau
frecvență
Înainte de
demararea
lucrărilor și
Continuu (pe
perioada de
execuție)
Înainte de
demararea
lucrărilor și
Continuu (pe
perioada de
execuție)

În timpul
transportului

Continuu (pe
perioada de
execuție)

Responsabil
*

Proces de
verificare

C

Auditul inventarului
substanțelor și
preparatelor
periculoase și
înregistrărilor

C

Auditul inventarului
substanțelor și
preparatelor
periculoase și
înregistrărilor

C

Inspecții vizuale
Auditul
documentelor
relevante pentru
transportul
substanțelor
periculoase

C

Auditul inventarului
substanțelor și
preparatelor
periculoase și
înregistrărilor

Ref.

Tema

Sub-tema

Locație

Cerințe pentru contractor

Inventarul
Utilizare
substanțelor și materiale/subs
Toate substanțele/materialele periculoase vor fi urmărite și
HM 008
Toate locațiile
preparatelor
tanțe
inventariate în toate etapele de stocare, utilizate și eliminate.
periculoase
periculoase
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Timp și/sau
frecvență

Continuu (pe
perioada de
execuție)

Responsabil
*

Proces de
verificare

C

Auditul inventarului
substanțelor și
preparatelor
periculoase și
înregistrărilor

Strategia de achiziții / achiziționarea de materiale / substanțe
periculoase și de substanțe chimice și compuși sau articole
preconizat a fi utilizate în cantități de 1 tonă pe an sau mai mult
se realizează în conformitate cu dispozițiile aplicabile
"utilizatorilor din aval" din Regulamentul (CE) 1907 / 2006
(REACH), în ceea ce privește conținutul acestora. Ca și cerințe
minimale trebuie îndeplinite următoarele:
Pregătirea unei “Liste” a tuturor substanțelor periculoase
preconizat a fi utilizate în Proiect în cantități mai mari de
1 tonă/an sau mai mult; (REACH este aplicabil acestora);
Se va solicita furnizorului confirmarea/dovada
preînregistrării la Agenția Europeană de Mediu și se va
înscrie în listă rezultatul
Identificarea în ”Listă” a fiecărei intrări - dacă există
Inventarul
substanțe listate în Anexa XIV a Regulamentului REACH
substanțelor și Fișe cu date de
HM 009
Toate locațiile
(Lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare
preparatelor
securitate
deosebită) – aceastea nu ar trebui utilizate (după o dată
periculoase
care urmează a fi stabilită, cu excepția cazului în care
întreprinderii i se acordă o autorizație)
Identificarea în “Listă”, pentru fiecare intrare, dacă există
substanțe restricționate din Anexa XVII a
Regulamentului REACH Regulation (informații privind
substanțele restricționate) – proiectul trebuie să se
conformeze acestor cerințe
Dacă, în contextul acestui Proiect și ținând cont de
legislația actuală din Republica Moldova, există
substanțe/materiale care nu îndeplinesc în totalitate
cerințele (aceasta identificare se va face pe baza ”Listei”)
vor trebui furnizate informații justificate pentru uilizarea
acestora și se va comunica VESTMOLDTRANSGAZ și se va
solicita aprobarea băncii (instituției de finanțare)
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Continuu (pe
perioada de
execuție)

C

Verificarea Fișelor cu
date de securitate.
Confirmarea vizuală
a existenței Fișelor
cu date de securitate
în zonele de stocare
și locații de utilizare
a substanțelor
periculoase

Ref.

Tema

Sub-tema

Locație

Cerințe pentru contractor

Se va asigura existența Fișelor cu date de securitate pentru
Inventarul
substanțele și preparatele periculoase sau a documentelor
substanțelor și Fișe cu date de
HM 010
Toate locațiile echivalente (normative tehnice de utilizare, precum şi certificate
preparatelor
securitate
de calitate şi de conformitate emise de producător) – se va
periculoase
solicita furnizorilor să pună la dispoziție aceste documente

Puneti la dispoziție informații adecvate privind utilizarea în
siguranță a chimicalelor (măsuri de management a riscului) –
Facilități de
Inventarul
conform cu Fișelor cu date de securitate pentru substanțele și
stocare și
substanțelor și Fișe cu date de
preparatele periculoase sau a documentelor echivalente
HM 011
principalele
preparatelor
securitate
(normative tehnice de utilizare, precum şi certificate de calitate şi
puncte unde se
periculoase
de conformitate emise de producător) – acestea trebuie să fie
utilizează
disponibile în locațiile unde substanțele/materialele periculoase
sunt stocate și utilizate
Zone de stocare
Proceduri de
Substanțele/materialele pericvuloase vor fi depozitate conform
Facilități de
sigure,
stocare a
cerințelor standardelor internaționale, in zone
stocare/
impermeabiliza
HM 012 substanțelor și
impermemabilizate, la distanță de cursuri de apă. Stocarea și
stocare în
te, la distanță
preparatelor
utlizarea substanțelor periculoase se va realiza în condiții de
siguranță
de cursuri de
periculoase
maximă siguranță.
apă

Page 25 of 40

Responsabil
*

Proces de
verificare

Continuu (pe
perioada de
execuție)

C

Verificarea Fișelor cu
date de securitate.
Confirmarea vizuală
a existenței Fișelor
cu date de securitate
în zonele de stocare
și locații de utilizare
a substanțelor
periculoase

Continuu (pe
perioada de
execuție)

C

Inspecții vizuale

Continuu (pe
perioada de
execuție)

C

Inspecții vizuale

Timp și/sau
frecvență

Ref.

HM 013

HM 014

HM 015

HM 016

Tema

Sub-tema

Proceduri de
Facilități de
stocare a
stocare/
substanțelor și
stocare în
preparatelor
siguranță
periculoase
Proceduri de
Bidoane,
stocare a
butoaie s.a.
substanțelor și
substanțe
preparatelor
periculoase
periculoase
Proceduri de
stocare a
Materiale
substanțelor și
incompatibile
preparatelor
periculoase
Proceduri de
Containere
stocare a
pentru
substanțelor și
substanțe
preparatelor
periculoase
periculoase
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Timp și/sau
frecvență

Responsabil
*

Proces de
verificare

Continuu (pe
perioada de
execuție)

C

Inspecții vizuale

Depozitarea materialelor periculoase în bidoane în zone cu
Toate locațiile suprafețe impermeabile si cu inclinație sau cu bermă astfel încât
să oprească/colecteze scurgerile.

Continuu (pe
perioada de
execuție)

C

Inspecții vizuale

Depozitarea materialelor incompatibile (acizi, baze, substanțe
Toate locațiile inflamabile, oxidanți, substanțe chimice reactive) in zone separate
si cu facilitați de asigurarea stocării separate a materialelor.

Continuu (pe
perioada de
execuție)

C

Inspecții vizuale

Containerele și recipientele cu materiale inflamabile și/sau toxice
vor fi permanent închise și acoperite. Acestea vor fi păstrate în
Toate locațiile
ambalajul original și vor fi manipulate și transportate în condiții
de maximă siguranță.

Continuu (pe
perioada de
execuție)

C

Inspecții vizuale

Locație

Spații de
stocare

Cerințe pentru contractor

Se vor realiza inspecții regulate la spațiile de depozitare a
substanțelor periculoase pentru a se verifica respectarea
cerințelor

Ref.

Tema

Sub-tema

Locație

Recipiente,
spații de
Proceduri de
stocare
stocare a
specifice
HM 017 substanțelor și
pentru
Toate locațiile
preparatelor
materiale
periculoase
foarte
periculoase sau
reactive
Proceduri de
Containere
HM 018
stocare a
Toate locațiile
secundare
combustibililor
Proceduri de
HM 019 alimentare cu
combustibil

Arii special
destinate

Arii special
destinate

Proceduri de
stocare a
HM 020 substanțelor și
preparatelor
periculoase

Sănătate și
securitate

Toate locațiile
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Cerințe pentru contractor

Se vor asigura recipiente, spații de stocare specifice pentru
materiale foarte periculoase sau reactive

Depozitarea combustibilului in rezervoare echipate cu mecanisme
de blocare plasate pe platformă (capacitate 110%) în zone clar
definite.
Alimentarea mijloacelor de transport se va efectua numai în
locuri special amenajate în perimetrul șantierelor, iar pentru
mașinile din afara șantierelor alimentarea se va efectua numai în
conformitate cu toate normele de protecția mediului.

Sunt interzise orice surse de aprindere în zonele învecinate cu
rezervoare de depozitare materiale inflamabile.

Timp și/sau
frecvență

Responsabil
*

Proces de
verificare

Continuu (pe
perioada de
execuție)

C

Inspecții vizuale

Continuu (pe
perioada de
execuție)

C

Inspecții vizuale

Continuu (pe
perioada de
execuție)

C

Inspecții vizuale

Continuu (pe
perioada de
execuție)

C

Inspecții vizuale

Ref.

Tema

Proceduri de
stocare a
HM 021 substanțelor și
preparatelor
periculoase
Proceduri de
stocare a
HM 022 substanțelor și
preparatelor
periculoase
Proceduri de
stocare a
HM 023 substanțelor și
preparatelor
periculoase
Proceduri de
stocare a
HM 024 substanțelor și
preparatelor
periculoase

Timp și/sau
frecvență

Responsabil
*

Proces de
verificare

Proceduri de
transfer

Se vor elabora proceduri scrise pentru operațiunile de transfer
Spații stocare substanțe/materiale periculoase, care sa includă o lista de masuri
materiale
de verificare care trebuie respectate in timpul operațiunilor de
periculoase alimentare si utilizarea operatorilor care au fost instruiți în acest
sens.

Înainte de
demararea
lucrărilor și
Continuu (pe
perioada de
execuție)

C

Auditul procedurilor
scrise

Proceduri de
transfer

Utilizarea armaturilor, țevilor si furtunelor dedicate și specifice
Spații stocare
materialelor periculoase depozitate, si efectuarea procedurilor de
materiale
mentenanța pentru a preveni adăugarea materialelor periculoase
periculoase
în rezervoarele greșite.

Continuu (pe
perioada de
execuție)

C

Inspecții vizuale.
Auditul procedurilor
de management a
substanțelor
periculoase

Proceduri de
transfer

Spații stocare Utilizarea echipamentului de transfer compatibil si adecvat
materiale
pentru caracteristicile materialelor transferate si desemnate
periculoase pentru siguranța transferului.

Continuu (pe
perioada de
execuție)

C

Inspecții vizuale

Proceduri de
transfer

Transferul materialelor periculoase din cisterne in zonele de
Spații stocare
stocare cu suprafețe impermeabile, solide, cu inclinație către o
materiale
structura de colectare care sa nu fie legata de sistemul municipal
periculoase
de colectare al apelor menajere/pluviale.

Continuu (pe
perioada de
execuție)

C

Inspecții vizuale

Continuu (pe
perioada de
execuție)

C

Inspecții vizuale

Sub-tema

Locație

Cerințe pentru contractor

Expunerea
ocupațională la
Echipament de
Se va asigura echipamentul de protecție corespunzător
HM 025 substanțe și
Toate locațiile
protecție
materialelor cu care se lucrează
preparate
periculoase
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Ref.

HM 026

HM 027

HM 028

HM 029

Tema

Sub-tema

Locație

Cerințe pentru contractor

Tot personalul trebuie să fie instruit, iar personalul potențial
expus la substanțele chimice periculoase trebuie să treacă printro "formare de competență", o pregătire specială în domeniul
gestionării chimice, privind utilizarea adecvată și manipularea
Răspuns la
Instruire
Toate locațiile materialelor periculoase. Instruirea trebuie să cuprindă modul de
deversări
evitare a utilizării excesive și / sau nepotrivite și / sau inadecvate
de utilizare / manipulare, care poate duce la utilizarea mai multor
produse decât cele strict necesare și / sau generarea de deșeuri,
deversări, ...
Pregătiți Planul de intervenție în caz de poluări/poluări
Proceduri
accidentale, în special pentru recuperarea scurgerilor și răspuns în
pentru
Răspuns la
situații de urgență; asigura instruirea adecvată a întreg
controlul
Toate locațiile
deversări
personalului implicat în utilizarea și managementul substanțelor
deversărilor și
periculoase, avându-se în vedere în special utilizarea corectă și
instruire
materialele absorbante (de neutralizare)
Locații unde
sunt
Kituri de
Kit-uri în caz de scurgeri, echipament de protecție, și orice
manipulate
Răspuns la
intervenție și
echipamente necesare vor fi disponibile în locurile de manipulare
(utilizate sau
deversări
echipament de
a materialelor periculoase, pentru a facilita curățarea posibilelor
stocate)
protecție
scurgeri.
materiale
periculoase
Expunere
Spații de
Se vor prevedea kit-uri de prim ajutor adecvate în apropierea
ocupațională la
stocare
Prim ajutor
zonelor de depozitare a materialelor periculoase cum ar fi pentru
substanțe
materiale
spălarea ochilor, dușuri și kit-uri de prim ajutor.
periculoase
periculoase
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Timp și/sau
frecvență

Responsabil
*

Proces de
verificare

Continuu (pe
perioada de
execuție)

C

Auditul
înregistrărilor privind
instruirile

Continuu (pe
perioada de
execuție)

C

Auditarea
procedurilor scrise

Continuu (pe
perioada de
execuție)

C

Inspecții vizuale

Continuu (pe
perioada de
execuție)

C

Inspecții vizuale

Ref.

HM 030

HM 031

Tema

Scurgeri
accidentale

Scurgeri
accidentale

Sub-tema

Curățire

Investigare și
raportare

Locație

Cerințe pentru contractor

Orice scurgeri accidentale de combustibil sau ulei vor fi prompt
colectate și îndepărtate cu material de absorbție, vor fi colectate
Toate locațiile în containere închise și etichetate - vor fi stocate temporar în
spații special amenajate până la livrarea lor la un operator
autorizat pentru colectarea / eliminarea uleiurilor uzate.
Se va asigura că toate accidentele și incidentele ce implică
materiale periculoase sunt prompt soluționate, investigate și
raportate

Timp și/sau
frecvență

Responsabil
*

Proces de
verificare

Continuu (pe
perioada de
execuție)

C

Auditul raportelor de
incidente

Continuu (pe
perioada de
execuție)

C

Auditul raportelor de
incidente

Mentenanța
Toate echipamentele și mașinile implicate în construcție vor fi
Continuu (pe
echipamente- Toate locațiile corect întreținute și inspectate periodic pentru a evita pierderile
perioada de
C
Inspecții vizuale
lor și mașinilor
accidentale de combustibili și uleiuri
execuție)
Managementul
Dezvoltați proceduri adecvate de inspecție și audit care acoperă
Continuu (pe
substanțelor și Inspecție și
toate etapele de management a materialelor periculoase (pentru
Auditul procedurilor
HM 033
Toate locațiile
perioada de
C
preparatelor
audit
a se asigura că acesta este efectiv): selectie, manipulare,
scrise
execuție)
periculoase
transport, stocare/containerizare, etichetare, utilizare și eliminare
LEGENDĂ:
VMTG – Vestmoldtransgaz
C – Contractor și subcontractor
* Responsabil, în contextul acestui tabel, se referă la partea care va fi răspunzătoare de implementarea în teren a acțiunilor de atenuare/management. În orice moment,
însă, Vestmoltransgaz răspunde de asigurarea faptului că aceste măsuri de atenuare și acțiuni de management sunt într-adevăr implementate de partea responsabilă (de ea
însăși sau de altele). Acest lucru implică monitorizarea / auditarea periodică a activităților și emiterea și urmărirea acțiunilor corective, în cazul în care acestea sunt necesare.
HM 032

Scurgeri
accidentale
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Anexa B: Cerințe de monitorizare
Ref.

Activitate

HMMon Instruire
1

HMMon Stocare și
2
utilizare
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Descriere
Auditul evidenței privind
instructajul relevant al
întregului personal al
contractorului /
subcontractorului
Auditul oricărei neregularități
la stocare și utilizare

Parametru

Locație

Standarde

Frecvență

Evidența privind instructajul
efectuat

Toate
organizările de
șantier și zone de
depozitare

Nivelul de
instructaj
necesar

Nivel 2 – trimestrial
Nivel 3 - lunar

Incidente de poluare a apei
Incidente de poluare a solului
Incidente de sănătate și securitate
aociate stocării și utilizării
necorespunzătoare a substanțelor
și preparatelor periculoase

All construction
sites and storage
depots

Incident
reports

Nivel 2 – trimestrial
Nivel 3 - lunar

KPI
(Nivel
1/2/3)
2&3

2&3

Anexa C: Legislație releventă
Lista indicativă a legislației din Republica Moldova privind gestionarea substanțelor și preparatelor periculoase și a Directivelor/Regulamentelor europene pe
care le transpune sunt prezentate în tabelul de mai jos.
Lista indicativă a legislației din Republica Moldova privind gestionarea
substanțelor și preparatelor periculoase
Legea nr.1236/03.07.1997 cu privire la regimul produselor și substanțelor nocive, cu
modificările și completările ulterioare
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311560
Legea nr. 277 din 29.11.2018 privind substanțele chimice
Publicat : 15.02.2019 în Monitorul Oficial Nr. 49-58 art Nr : 109
Data intrarii in vigoare : 15.02.2020
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=379245

Corespondența cu Directive /Decizii/Regulamente
-

Transpune parțial: art. 191 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene din 25
martie 1957, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 326 din 26 octombrie
2012 (versiunea consolidată); art. 1, 2, 4–6, 8, 35, 43, 46, 47 și 49 din Regulamentul (CE)
nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind
clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și
de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (text cu relevanță pentru SEE), publicat în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene L 353 din 31 decembrie 2008; art. 1–3, 5–7, 14, 31, 32, 34,
35, 56, 60–62, 68, 118, 119, 121, 123, 125 și 126, anexa IV și pct. 18a (Mercur) din anexa
XVII din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din
18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea
substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse
Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE)
nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a
Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE
și 2000/21/CE ale Comisiei (text cu relevanță pentru SEE), publicat în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene L 396 din 30 decembrie 2006; art. 1–4, 18 și 28 din Regulamentul (UE)
nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul
și importul de produse chimice care prezintă risc (reformare) (text cu relevanță pentru
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Lista indicativă a legislației din Republica Moldova privind gestionarea
substanțelor și preparatelor periculoase

Corespondența cu Directive /Decizii/Regulamente
SEE), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 201 din 27 iulie 2012; art. 1, 2, 4–6
și 10 din Regulamentul (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din
31 martie 2004 privind detergenții (text cu relevanță pentru SEE), publicat în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene L 104 din 8 aprilie 2004; art. 1–3, 28, 29, 31, 33, 40 și 44 din
Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21
octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a
Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene L 309 din 24 noiembrie 2009; art. 1, 3, 17, 19, 20, 22, 25, 48 și anexa
V din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22
mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide (text cu
relevanță pentru SEE), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 167 din 27 iunie
2012; art. 1, 3 și 8 din Regulamentul (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European și al
Consiliului din 29 aprilie 2004 privind poluanții organici persistenți și de modificare a
Directivei 79/117/CEE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 158 din 30
aprilie 2004; art. 1 din Directiva 2004/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului din
11 februarie 2004 privind inspecția și verificarea bunei practici de laborator (BPL)
(versiunea codificată) (text cu relevanță pentru SEE), publicată în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene L 50 din 20 februarie 2004; art. 1 și noțiunea „Buna practică de
laborator” din punctul 2.1, secțiunea I a anexei 1 din Directiva 2004/10/CE a
Parlamentului European și a Consiliului din 11 februarie 2004 privind armonizarea
actelor cu putere de lege și actelor administrative referitoare la aplicarea principiilor
bunei practici de laborator și verificarea aplicării acestora la testele efectuate asupra
substanțelor chimice (versiunea codificată) (text cu relevanță pentru SEE), publicată în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 50 din 20 februarie 2004; art. 1 din Directiva
2006/66/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 septembrie 2006 privind
bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori și de abrogare a Directivei
91/157/CEE (text cu relevanță pentru SEE), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii
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Lista indicativă a legislației din Republica Moldova privind gestionarea
substanțelor și preparatelor periculoase

Corespondența cu Directive /Decizii/Regulamente
Europene L 266 din 26 septembrie 2006; art. 1 din Directiva 2011/65/UE a
Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind restricțiile de utilizare a
anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (text cu
relevanță pentru SEE), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 174 din 1 iulie
2011; art. 11 din Directiva 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20
decembrie 1994 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, publicată în Jurnalul Oficial
al Comunităților Europene L 365 din 31 decembrie 1994.

Hotărârea Guvernului nr. 973 din 18.10.2010 cu privire la aprobarea Programului
naţional privind managementul durabil al substanţelor chimice în Republica
Moldova
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=336557
Hotărârea Guvernului nr. 589/24.07.2017 privind aprobarea Regulamentului
transporturilor rutiere de mărfuri periculoase
http://lex.justice.md/md/372565/
Hotărîrea Parlamentului nr. 44-XIV/4.06.1998 pentru aderarea Republicii Moldova
la Acordul European referitor la transportul rutier international al mărfurilor
periculoase
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=306911

-

Acordul european referitor la transportul internațional rutier al mărfurilor periculoase
(A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=357980
https://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr_e.html
Republica Moldova aderă la Acordul european referitor la transportul rutier
internaţional al mărfurilor periculoase, încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=306911
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16
decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a
amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE,
precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006.
Regulamentul (CE) nr.1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18
decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restricționarea
substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice,
de modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93
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Lista indicativă a legislației din Republica Moldova privind gestionarea
substanțelor și preparatelor periculoase

Corespondența cu Directive /Decizii/Regulamente
al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum si a Directivei
76/769/CEE a Consiliului si a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si
2000/21/CE ale Comisiei.

H.G. nr. 1155 din 20.10.2004 pentru aprobarea Strategiei Naţionale cu privire la
reducerea şi eliminarea poluanţilor organici persistenţi şi Planului Naţional de
implementare a Convenţiei de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi
Programul guvernamental integrare europeană: Libertate, Democrație, Bunăstare
aprobat în 2011
H.G. nr. 301 din 24.04.2014 cu privire la aprobarea Strategiei de mediu pentru anii
2014-2023 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia
Acord asociere între Uniunea Europeană și Republica Moldova semnat la 27 iunie
2014

Page 35 of 40

Anexa D: Inventarul substanțelor și preparatelor periculoase
Pentru etapa de construcții civile nu vor fi folosite substanțe și preparate periculoase.
Nr.

Denumire
substanța/
produs

Deșeu generat

Nu se aplica

Returnare la reîncărcare

Montarea utilajului în
șantier

Nu se aplica

Returnare la reîncărcare

Montarea utilajului în
șantier

Cutii de metal

2

Diluant

Ambalaj de plastic

3

Grund

Cutii de metal

5

Responsabil

Montarea utilajului în
șantier
Montarea utilajului în
șantier
Montarea utilajului în
șantier

Vopsea

Butelii cu gaz
propanbutan
Butelii cu
Oxigen

Lucrări

Conform plan de
management al deșeurilor
Conform plan de
management al deșeurilor
Conform plan de
management al deșeurilor

1

4

Gestionare deșeuri
periculoase

SC CIS GAZ S.A.
SC CIS GAZ S.A
SC CIS GAZ S.A
SC CIS GAZ S.A

SC CIS GAZ S.A
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Anexa F: Proceduri și instrucțiuni pentru gestionarea substanțelor și preparatelor
periculoase
PROCEDURĂ
1.
Informatii generale
Contractorul SC CIS GAZ SA va utiliza în activitatea de construcție și montaj substanţe şi preparate
periculoase și în acest scop este necesar de ținut sub control un adecvat, aspectele ce țin de manipularea,
depozitarea temporară şi utilizarea substanţelor şi preparatelor periculoase, în conformitate cu legislația
aplicabilă.
Conform Hotărârii de Guvern nr. 324 din 30.05.2013 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar
privind cerințele de sănătate şi securitate pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate
de prezența agenților chimici la locul de muncă, principiile care stau la baza activităţilor de gestionare a
substanțelor și preparatelor periculoase sunt:
➢ principiul precauţiei în gestionarea substanţelor şi a preparatelor periculoase, în vederea prevenirii
pagubelor faţă de sănătatea personalului companiei si cel subcontractat si a mediului;
➢ principiul transparenţei faţă de personalul direct și indirect, asigurându-se accesul la informaţii
privind efectele negative pe care le pot genera substanţele şi preparatele periculoase;
➢ principiul securităţii operaţiunilor de gestionare a substanţelor şi preparatelor periculoase.
Pentru o mai bună înțelegere a procedurii, următorii termeni și definiții se folosesc:
Agent chimic – orice element sau compus chimic, singur ori în amestec, în stare naturală sau fabricat,
utilizat ori eliberat, inclusiv sub formă de deşeuri, prin orice activitate profesională, fie că este produs
intenţionat sau nu, fie că este introdus pe piaţă ori nu;
Agent chimic periculos:
a) orice agent chimic care întruneşte criteriile de clasificare ca substanţă periculoasă, cu excepţia
substanţelor care întrunesc numai criteriile de clasificare ca fiind periculoase pentru mediu;
b) orice agent chimic care întruneşte criteriile de clasificare ca preparat periculos, cu excepţia acelor
preparate care întrunesc numai criteriile de clasificare ca fiind periculoase pentru mediu;
c) orice agent chimic care, deşi nu întruneşte criteriile de clasificare ca fiind periculos în conformitate cu
lit. a) şi b), poate prezenta un risc pentru sănătatea şi securitatea lucrătorilor, datorită proprietăţilor sale fizicochimice, chimice sau toxicologice şi modului în care este utilizat sau este prezent la locul de muncă, inclusiv
orice agent chimic căruia i s-a atribuit o valoare-limită de expunere profesională.
Pericol – proprietatea specifică a unui agent chimic de a avea un efect nociv;
Risc – probabilitatea ca potenţialul de efect nociv să se realizeze în condiţiile utilizării şi/sau expunerii.
Se interzice producerea, fabricarea sau utilizarea la locul de muncă a agenţilor chimici prezentaţi mai
jos, precum şi activitățile care îi implică. Interdicțiile nu se aplică dacă agentul chimic este prezent în alt agent
chimic sau este deșeu, dacă valoarea concentrației sale este mai mică decât valoarea-limită de 0,1% măsurată
în procente de greutate.
Denumire
Benzen
2 naftilamină şi derivaţii săi
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Numărul CAS
71-43-2
91-59-8

Grad de conformare
Nu se folosește in șantier
Nu se folosește in șantier

4 aminodifenil şi derivaţii săi
Benzidină şi derivaţii săi
4 nitrodifenil
3,4 benzpiren
Bis-cloro-metil-eter
N-fenil-Beta naftilamină
N-nitrozodimetilamină
O-tolidină

92-67-1
92-87-5
92-93-3
50-32-8
542-88-1
135-88-6
62-75-9
119-93-7

Nu se folosește in șantier
Nu se folosește in șantier
Nu se folosește in șantier
Nu se folosește in șantier
Nu se folosește in șantier
Nu se folosește in șantier
Nu se folosește in șantier
Nu se folosește in șantier

2 INSTRUIRE PERSONAL DIRECT SI INDIRECT
În cazul în care se folosesc substanțe și preparate periculoase la locul de muncă, Contractorul SC CIS
GAZ S.A. va instrui personalul privind riscul care poate afecta sănătatea şi securitatea lucrătorilor si a mediului,
luând în considerare următoarele aspecte:
1) proprietățile fizice și chimice a substanțelor și preparatelor periculoase;
2) informațiile de la furnizor descrise în fişele tehnice de securitate;
3) nivelul, tipul şi durata expunerii;
4) condiţiile în care se desfăşoară lucrul în prezenţa unor astfel de agenţi, inclusiv cantităţile acestora;
5) valorile-limită de expunere profesională sau valorile-limită biologice naţionale;
6) efectul măsurilor preventive luate sau care urmează sa fie luate;
7) utilizarea echipamentelor de protecție s.a.
3. MARCAREA SUBSTANȚELOR ȘI PREPARATELOR PERICULOASE
Gradul de periculozitate al substanțelor și preparatelor periculoase se regăseşte în Fişa de securitate a
substanțelor și preparatelor periculoase.
4 RECEPŢIA SUBSTANŢELOR ŞI PREPARATELOR CHIMICE PERICULOASE
Recepția substanțelor şi preparatelor periculoase se desfăşoară conform procedurii de aciziție a
materiilor prime a Contractorului. Substanţele şi preparatele periculoase achiziţionate trebuie să fie însoţite la
recepţie de fişa tehnică de securitate, care dă informaţii complete privind riscurile şi mijloacele de protecţie.
Fişa tehnică de securitate va cuprinde obligatoriu:
➢ numele produsului şi al firmei,
➢ compoziţia /clasificarea substanţelor,
➢ proprietăţile periculoase,
➢ primul ajutor,
➢ măsuri în caz de incendiu,
➢ măsuri în caz de vărsare/scurgere accidentală,
➢ manipularea şi depozitarea,
➢ limitarea expunerii/măsuri individuale de protecţie,
➢ proprietăţile fi zice şi chimice,
➢ stabilitatea chimică şi reactivitatea,
➢ informaţii toxicologice,
➢ informaţii eco-toxicologice,
➢ manipularea reziduurilor/deşeurilor,
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➢ informaţii privind transportul,
➢ prevederile legale în domeniu, alte informaţii.
Dacă o substanţă/preparat nu corespunde pe deplin cererii iniţiale, poate fi returnată.
5 DEPOZITAREA SUBSTANŢELOR ŞI PREPARATELOR CHIMICE PERICULOASE
În cadrul organizării de șantier sunt depozitate temporar substanțele și preparatele periculoase. Șeful
de șantier primește substanțele și preparatele periculoase în ambalajele lor originale și le depozitează pe baza
avizului de expediţie sau bonuri de consum, în conformitate cu cerințele de securitate din fișa tehnică de
securitate. Șeful de șantier organizează spaţiile de depozitare astfel încât să permită accesul rapid pentru
manipulări, întreținere, inspecții si controale autorizate. Spatiile sunt amenajate corespunzător cerinţelor
produselor utilizate de Contractor, din punct de vedere al microclimatului, calităţii, cantităţii, evitând
degradarea şi deteriorarea acestora.
6 PREVENIRE SCURGERE A SUBSTANȚELOR ȘI PREPARATELOR PERICULOASE
Contractorul SC CIS GAZ SA și subcontractorii săi vor aplica abordarea Proiectului privind prevenirea
scurgerilor și curățirea acestora în perioada de execuție, bazată pe principiile de bază descrise în Planul de
prevenire si reacțiune la scurgeri.

Reguli şi măsuri în vederea asigurării securității persoanelor, care lucrează cu substanțe, produse și
deșeuri periculoase
În vederea asigurării securității persoanelor, care lucrează cu substanțe, produse şi deșeuri periculoase,
vor fi îndeplinite următoarele cerințe colective:
a) amenajarea sistemelor de ventilaţie locale şi generale (lucrul în încăperi);
b) măsuri, privind preîntâmpinarea formării şi răspândirii substanțelor periculoase, precum şi aprinderii
lor;
c) cerinţe şi reguli speciale, care asigură transportul inofensiv al substanțelor periculoase, inclusiv ce
interzic sau recomandă proceduri şi echipamente concrete pentru utilizare în timpul transportului;
d) condițiile şi termenul de păstrare (depozitare) a substanţelor, inclusiv: (i) particularităţile
construcţiei depozitelor sau capacităţilor, inclusiv existenţa pereţilor (despărţiturilor) impenetrabile şi a
ventilaţiei; (ii) lista incompatibilităţii materialelor; (iii) intervale de temperatură şi umiditate admisibile, cerinţe
de păstrare în dependenţă de iluminare (la lumină sau în întuneric), de mediu, spre exemplu, în mediu de gaz
inert; (iv) necesitatea unor instalaţii electrice şi măsuri speciale pentru înlăturarea electricităţii statice; (v)
cantităţile limită pentru anumite condiţii de păstrare; (vi) tipul de material recomandat pentru ambalaj
(container); (vii) cerinţe speciale suplimentare faţă de condiţiile de păstrare.
e) în cazul în care sânt necesare echipamente individuale de protecţie, se va indica în special tipul
echipamentului, care va asigura protecția necesară:
- măşti antigaz, filtre pentru protejarea organelor respiratorii contra gazelor, vaporilor sau prafurilor
nocive;
mănuşi cu indicarea tipului lor, necesare de purtat pentru protejarea mâinilor în timpul lucrului cu
substanţele nocive;
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alte echipamente de protecţie necesare (şorţ, încălţăminte sau costum de protecţie complet) cu
menţionarea tipului şi caracteristicilor acestora, pentru protejarea pielii şi altor părţi ale corpului. În caz de
necesitate se indică măsuri speciale de igienă personală;
e) cerinţe specifice de securitate, menţionate în documentele normative pentru substanţe sau produse
periculoase concrete.
Acordarea primului ajutor victimelor afectate de acţiunea substanţelor periculoase
În caz de afecţiune cu gaze şi vapori; arsuri chimice pe suprafaţa corpului; a mucoaselor şi altele, este
necesar:
➢
Scoaterea victimei la aer curat (pe timp de iarnă într-o încăpere caldă şi ventilată).
➢
Eliberarea victimei de echipament, descheierea hainei, curelei.
➢
Așezarea victimei pe un loc drept într-o poziţie comodă.
➢
Chemarea asistenței de urgenţă la numărul 112.
În caz de pătrundere a substanțelor periculoase pe mucoasa ochilor, gurii, faringelui se recomandă de
clătit:
a) cu o cantitate mare de apă;
b) cu o soluţie de 2% de bicarbonat de sodiu (1 linguriţă de bicarbonat de sodiu la un pahar
cu apă) în caz de nimerire a acizilor;
c) cu soluţie saturată de acid boric - în caz de pătrundere a alcaliilor.
Dacă victima are îmbrăcămintea udă (în special pentru acele persoane care au lucrat într-un nor de
vapori de clor) de scos această îmbrăcăminte, iar locurile afectate de spălat abundent cu apă.
În caz de apariţie a dispneei (greutăţii în respiraţie) se va da să respire 5 min. din masca izolantă cu
oxigen.
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