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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

Subcontractori/
Date de identificare

S.C. CIS GAZ S.A. Santana de
Mures, Str. Voinicenilor 686,
jud. Mures

CIS GAZ S.A., Santana de Mures, Str.
Voinicenilor 686, jud. Mures

ADREM ENGINEERING SRL,cu
sediul in Bucuresti, str.
Alexandrina, nr. 20-22, parter
Tel : 021.233.59.20
Contact : Corneliu Bodea

VALRO TRADE SRL, Liesti, str,

Hortensia Papadat, Nr. 70, jud.
Galati

REGIAAUTONOMA "RASIROM",
CIS GAZ SERVICII SRL, Santana de cu sediul situat in Bucuresti,
Mures, str. Voinicenilor 686, jud. Mures str. Pinul Alb, nr. 3, sector 2,
Tel : 021.230.12.43
Contact : Laurentiu Trocan

d) Informații privind entitatea responsabilă de implementarea Planului de management al
resurselor de apă
Denumirea societății: S.C. CIS GAZ S.A.
Sediu social : Santana de Mures, Str. Voinicenilor 686, jud. Mures
Date de contact : 0722 600 944
Conducere : CĂLUGĂR H. Sebastian
Responsabil de mediu desemnat
Nume, prenume: Nemes Sorin
Date de contact: 0722 430 004

1.2. Scopul Planului de management al resurselor de apă
Activitățile de construcție a proiectului necesită utilizarea unor resurse de apă și vor conduce la
generarea de ape uzate. Deasemenea, se vor derula activități de construcție a traversărilor de ape în
corpuri de apă prin săpătură în șanț deschis. Aceste activități crează perturbări ale patului cursurilor
de apă și conduc la o creștere a materiilor în suspensie (având ca rezultat creșterea turbidității) și un
risc de contaminare a apelor.
Utilizarea resurselor de apă și descărcările de ape uzate (inclusiv deversări accidentale) precum și
realizarea activităților de construcție în corpurile de apă au potențialul de a genera un impact negativ,
respectiv un risc pentru sănătatea umană, proprietăți și mediu. Riscurile asociate trebuie să fie adecvat
identificate și gestionate.
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Scopul acestui Plan este definirea cerințelor minime de mediu (acțiuni de gestiune și control, măsuri
de atenuare și acțiuni de monitorizare) care trebuie respectate și implementate pe teren pentru a
gestiona în mod adecvat resursele de apă pe parcursul fazei de construcție a proiectului, pentru a
preveni riscurile și a aborda impacturile potențiale, protejând astfel sănătatea umană și mediul.
Planul se adreseaza atat personalului CIS GAZ S.A., cât si subcontractorilor acestuia, care trebuie sa
cunoasca si sa implementeze masurile necesare si specifice pentru gestionarea resurselor de apă, pe
toata durata derulării Proiectului, pe toate amplasamentele aflate în CIS GAZ S.A. și utilizate în scopul
proiectului.
Acest Plan:
•
•

•

Stabilește acțiunile de management și măsurile de atenuare necesar a fi aplicate de CIS GAZ
S.A. (și subcontractorii acestuia) pentru gestionarea adecvată a resurselor de apă
Acoperă atât impactul emisiilor accidentale cât și a celor ”normale” (sau preconizate) ca
urmare a utilizării resurselor de apă (de ex. hidrotestare), a activităților desfășurate în
cursurile de apă (în cazul traversărilor) precum și al descărcării apelor uzate;
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.

1.3. Abordarea Proiectului privind managementul resurselor de apă
Abordarea privind managementul resurselor de apă și managementul potențialelor riscuri și
impacturi asupra mediului acvatic în etapa de construcție a Proiectului se bazează pe următoarele
principii:
•

•

•

•

Conformarea cu cerințele privind managementul resurselor de apă, atât în termeni de
gestionare a consumului de apă și a disponibilității acesteia ca resursă (disponibilitatea pentru
alți utilizatori) cât și în termeni de calitate ai apei, o gestionare adecvată a apelor uzate pe
amplasamente (inclusiv ape uzate menajere/ape reziduale sanitare din organizările de
șantier, scurgeri care conțin sedimente sau contaminanți, efluenți de deshidratare (dacă
deshidratarea este necesară), ape pentru testarea hidrostatică. Aceste cerințe sunt stabilite
în 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
Identificarea nevoilor de apă ca resursă naturală (precum și a altor utilizări potențiale și
utilizatorii de apă) și elaborarea unui inventar al locațiilor potențiale și a impacturilor
potențiale, care să fie actualizate în permanență pe toată durata construcției.
Modul de utilizare a resurselor de apă și managementul apelor uzate aplicat de CIS GAZ S.A.
este prezentat în Anexa D a prezentului plan.
Implementarea măsurilor de control al eroziunii în general și în mod special pe malurile
râurilor pentru a gestiona turbiditatea/calitatea apei precum și impacturile asociate asupra
biodiversități și mediului social
Planificarea adecvată a traversării cursurilor de apă și realizarea lucrărilor conform
plafinicării și în cel mai scurt timp posibil, pentru:
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o

•

•

•
•

•
•
•
•

reducerea interferențelor cu vegetația ripariană și realizarea tuturor lucrărilor din
interiorul cursurilor de apă astfel încât să se controleze turbiditatea / calitatea apei și
biodiversitatea / impactul social asociat;
o reducerea interferenței cu nivelul și debitul normal al râului, astfel încât să nu
interacționeze cu alți utilizatori în aval; și
o asigurarea restaurării cât de curând posibil pentru a se minimiza impacturile asociate
lucrărilor de construcție.
Dezvoltarea și implementarea unor declarații de metodă de construcție adecvate, incluzând
măsuri împotriva sedimentării și transportului suspensiilor în corpurile de apă și pentru a
asigura colectarea apelor din zonele de lucrări
Se va preveni contaminarea apei prin controlul utilizării substanțelor periculoase și
gestionarea deșeurilor în imediata proximitate a cursurilor de apă, controlul deversărilor de
ape uzate în cursurile de apă, asigurarea monitorizării adecvate a calității apelor deversate
înainte de orice evacuare
Se va asigura monitorizarea/controlul calității apei din râuri
Se va asigura planificarea și implementarea adecvată a testărilor hidrostatice, cu
reutilizarea apei atunci când este posibil, controlul utilizării chimicalelor și minimizarea
impactului deversării acestor ape uzate (inclusiv în ce privește locațiile, controlul eroziunii și
calitatea acestora).
Se va realiza instruirea corespunzătoare a personalului contractorului și subcontractorilor
privind utilizarea adecvată a resurselor de apă
Se vor dezvolta proceduri adecvate de inspecție și audit ce acoperă toate etapele de
management al resurselor de apă.
Contractorul CIS GAZ S.A. va dezvolta un Plan de intervenție în situații de accidente/poluări
accidentale.
Contractorul CIS GAZ S.A. se va asigura ca toate incidentele din timpul activităților de
construcție referitoare la resursele de apă sunt prompt abordate, investigate și raportate.

Contractorul CIS GAZ S.A. ce realizeaza planul va stabili proceduri adecvate de management, inspecție
și audit ce vor avea în vedere toate etapele de management al resurselor de apă, modul de
implementare al acestora.
Procedurile și instrucțiunile aplicate de către CIS GAZ S.A. sunt prezentate în Anexa E a prezentului
Plan de management.

1.4. Managementul documentelor
Managementul documentelor este descris in Manualul sistemului de management integrat,
cod-MSMI-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 S.A 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.
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Scopul Manualului este de a furniza Contractorului SC CIS GAZ S.A. 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. Aspectele de mediu apă
este parte a documentației sistemului integrat de management și este descris în prezentul
Plan.

2. Descrierea proiectului

Denumirea lucrarii:

Locatia

Beneficiar
Prestator:

„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;
- 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
S.C CIS GAZ S.A.
si testarea lor
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1. Responsabil de
efectuarea lucrărilor
de construcții civile la
SMRG Petricani si
Ghidighici și
REGIA AUTONOMA
SMRG+NMRG Tohatin
“RASIROM”
2. Responsabil de
efectuarea lucrărilor
de construcții civile la
SMRG Semeni
lucrărilor de construcție si montaj a stațiilor de
reglare si măsurare

ADREM ENGINNERING
S.R.L.

Tipul lucrării:
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

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

Călugăr H. Sebastian
Conform ordin de incepere a lucrarilor
10 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.
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);
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Obiect 6: SMRG Petricani - Stația de Măsurare și
Reglare a Presiunii Gazelor Naturale Petricani

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

➢
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
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
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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.

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.

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

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.
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cimitirul Sf. Lazăr și se întinde de la nord-vest la sudest pentru 5 km.
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.

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.

Obiect 7: SMRG Tohatin

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.
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Obiect 6: SMRG Petricani

Obiect 4: SMRG Ghidighici

Obiect 7: SMRG Tohatin

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

Obiect 3: SMRG Semeni

Organizare de șantier

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
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;
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▪

Cazarea în 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 șantierelor cu apa, curent 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
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
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Contractorul a stabilit o Declarație de Politica de Mediu și Socială care este documentata și mentinuta
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
CIS GAZ S.A., 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 managementul resurselor de apă 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, În
consecință, cuprinse în legislația secundară UE (regulamente, directive și decizii). Toți contractorii,
inclusiv subcontractorii au obligația de a respecta condițiile ce derivă din aceste reglementări.

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 și 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 S.A. 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,
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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.
g) 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.
,Roles and Responsibilities

5. Roluri și responsabilități
5.1. Prezentare generală
O abordare integrată pentru managementul resurselor de apă implică o serie de factori interesați,
inclusiv compania, contractorii (și subcontractorii), autoritățile locale, agențiile de reglementare și
publicul general.
Prin urmare, gestionarea eficientă a resurselor de apă necesită procese solide privind diseminarea
informațiilor, formarea și desemnarea responsabilităților pentru acțiunile de gestionare și control,
măsurile de atenuare, acțiunile de monitorizare și acțiunile de remediere / corecție.
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 atenuare și acțiuni de management) și Anexa B (cerințe de
monitorizare)

Activități

Beneficiar

Contractori

Planificare





Diseminarea informațiilor





Managementul impacturilor



Implementarea acțiunilor de
reducere/atenuare
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Activități

Beneficiar

Contractori

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 Resurselor de Apă. Contractorii sunt de asemenea responsabili de asigurarea faptului
că aceste cerințe sunt îndeplinite și de către subcontractori.
Responsabilitatea pentru managementul resurselor de apă în timpul construcției, inclusiv cu privire la
toate problemele potențial legate de calitatea apei, revine CIS GAZ S.A., în conformitate cu principiul
"poluatorul plătește".
Contractorul CIS GAZ S.A. are obligația de a nominaliza un responsabil de mediu (cu responsabilități și
în ceea ce privește managementul resurselor de apă).
Responsabilitățile specifice ale contractorilor sunt redate în Anexele la acest Plan și în tabelul de mai
jos:
Rolurile și responsabilitățile Contractorului
Rol

Responsbilități

Conducerea SC CIS GAZ S.A.

- Se asigură că Planul de management al resurselor de apă este realizat în
conformitate cu Planul de management al resurselor de apă realizat de
beneficiar
- 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
- Revizuiește Planul de management atunci când este necesar și la
solicitarea beneficiarului.
- 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 resurselor de apă și ale Vestmoldtransgaz
- Desemnează persoana responsabilă pentru implementarea cerințelor din
acest Plan,
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Rol

Responsbilități
- Notifică reprezentantul permanent în teren al Vestmoldtransgaz înainte de
începerea lucrărilor în secțiunile de conductă din apropierea râurilor și
canalelor,
- Dezvoltă un Plan de monitorizare a calității apei (ce va fi aprobat de
Vestmoldtransgaz) și se asigură că monitorizarea calității apei se realizează
de entități acreditate (coroborat cu situația legală existenta în Republica
Moldova privind acreditările)
- Păstrează toate informațiile relevante cu privire la managementul
resurselor de apă și se asigură că sunt înregistrate și raportate adecvat,
inclusiv un inventar actualizat, identificarea și cuantificarea resurselor de
apă utilizate pe amplasamente și informații privind durata activităților de
construcție la traversarea apelor
- Se asigură că întreg personalul beneficiază de instruirea necesară în ceea
ce priveste managementul resurselor de apă, în special pentru cei care
lucrează în proximitatea sau interiorul cursurilor de apă
- Realizează inspecții regulate și audituri în zonele de lucrări pentru a se
asigura că toate activitățile se derulează în acord cu cerințele din acest 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 performanța
implementării Planului de management conform indicatorilor de
performanță stabiliți (KPI)
- Raportează 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.
- Pregătește rapoarte de mediu lunare și anuale și include în acestea
informațiile relevante privind managementul resurselor de apă și se
asigură că aceste rapoarte sunt transmise Vestmoltransgaz .

6. Management, Atenuare, Monitorizare și Verificare
6.1. Acțiuni de management și măsuri de atenuare
Pentru managementul adecvat al resurselor de apă 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 CIS
GAZ S.A. (și subcontractorii) se regăsesc în Anexa A a acestui Plan de management.
CIS GAZ S.A. răspunde de îndeplinirea tuturor acțiunilor de management și atenuare incluse în Anexa
A.

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.
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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.
CIS GAZ S.A. răspunde de îndeplinirea tuturor acțiunilor de monitorizare incluse în Anexa B și
raportarea rezultatelor monitorizării către Vestmoldtransgaz.

6.3. Verificarea Sistemului 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.

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.
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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 Resurselor de
apă sunt prezentați în Tabelul de mai jos.
Indicatori cheie de performanță (KPI)
Țintă/Acțiune Valoare
prag

Măsuri de
monitorizare

Zero pe an

WR Mon 1 la
WR Mon 8

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

100% din
neconformități
remediate în termenul
stabilit

WR Mon 1 la
WR Mon 8

Toate acțiunile
identificate in Anexa A

Zero zile

N/A

Numărul de cazuri raportate
de emisii necontrolate de
ape reziduale, care au avut
potențialul de a afecta
oamenii, proprietățile sau
mediul
Număr de incidente de
poluare a apei

Zero pe an
Minimizare și
îmbunătățire continuă

WR Mon 3
WR Mon 7
WR Mon 8

Zero pe an

WR Mon 7

KPI-006

Număr de rapoarte de
monitorizare pentru apă și
parametrii monitorizați

WR Mon 3

KPI-007

Număr de neconformități cu
limitele admisibile pentru
apă

KPI-008

Volumul de apă consumat
pentru testarea hidrostatică

Verificarea frecvenței
de monitorizare a apei
și parametrii
monitorizați
Respectarea limitelor
admisibile pentru apă
(conform standardelor
de Proiect)
Reutilizarea apei de
hidrotestare la
următoarea secțiune,
atunci când este
posibil

KPI-009

Număr de posibile incidente
(near misses) raportate

N/A

N/A

ID
KPI-001

KPI-002

KPI-003

KPI-004

KPI-005

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)
Timp suplimentar (raportat la
planificat) petrecut pentru
realizarea activităților de
construcție în apă / traversări
de ape

WR Mon 3

WR Mon 9

WR M-02

Toate acțiunile
identificate in Anexa A

Toate acțiunile
identificate in Anexa A
N/A

N/A

Toate acțiunile
identificate in Anexa A,
în special WRM-15,
WRM-16, WRM-17,
WRM-19
N/A
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ID
KPI-010

KPI-011

KPI
Numărul de reclamații din
partea comunității în ceea ce
privește disponibilitatea apei,
calitatea/turbiditatea apei
% din personal care a
beneficiat de formare
relevantă și adecvată

Țintă/Acțiune Valoare
prag

Măsuri de
monitorizare
N/A

Zero reclamații pe an

WR Mon 5

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

A se vedea secțiunea 6.5

100%

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
Necesarul de instruire pentru întreg personalul direct si indirect al SC CIS GAZ S.A.2021 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.
În mod similar, toți lucrătorii implicați în hidrotestări vor beneficia de o pregătire specializată
adecvată în ceea ce privește reutilizarea apei hidrotestate între secțiunile conductei, substanțe
chimice care pot sau nu pot fi utilizate în apa hidrotestată și modul adecvat de extracție și
evacuare a apei de hidrotestare.
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Anexe
Anexa A: Acțiuni de management și măsuri de atenuare
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Ref.

Tema

Sub-tema

Locatie

Cerința

Timp și/sau
frecvență

Respon
sabil
*

Proces de verificare

În timpul
traversării apelor

C

Inspecții vizuale

Implementarea tuturor măsurilor privind controlul eroziunii
malurilor râurilor, conform autorizațiilor privind
managementul apei, pentru a evita transportul sedimentelor
în corpurile de apă și deteriorarea calității apei

Controlul
eroziunii și
WRM01 calitatea apelor
de suprafață

Controlul
sedimentelor

Traversări ape
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Ref.

Tema

Sub-tema

Locatie

Cerința

Timp și/sau
frecvență

Respon
sabil
*

Proces de verificare

C

Revizuirea planificării
traversării apelor /
programarea,
încadrarea în timpul
planificat și respectarea
planificării ulterioare

Activitățile de construcție pe sursa de apă (inclusiv săpare,
instalare de conducte, rambleu, precum și restaurarea
contururilor albiei) se vor efectua în cel mai scurt timp posibil
pentru a limita eroziunea a malurilor râului și efectele
adverse asupra calității apei și biodiversității

Controlul
Controlul
sedimentelor și
eroziunii și
WRMplanificarea
02 calitatea apelor
curățirii
de suprafață
vegetației

Traversări ape

Continuu
(în timpul
traversării prin
săpătură în șanț
deschis)
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Ref.

Tema

Sub-tema

Locatie

Cerința

Timp și/sau
frecvență

Respon
sabil
*

Proces de verificare

C

Revizuirea planificării
proiectului, a
traversării râurilor și a
timpului de curățare a
vegetației

C

Inspecții vizuale asupra
structurilor privind
controlul eroziunii sau
altor măsuri pentru a
evita scurgerile de
sediment să ajungă în
cursurile de apă

Vegetația riverană va fi defrișata imediat înainte de realizarea
trecerii, pentru a minimiza eroziunea malurilor și
transportarea solului/sedimentelor în cursul de apă și
deteriorarea calității apei
Controlul
Controlul
sedimentelor și
eroziunii și
WRMplanificarea
03 calitatea apelor
curățirii
de suprafață
vegetației

Controlul
eroziunii și
WRM04 calitatea apei de
suprafață

Controlul
scurgerilor de
sedimente

Traversări ape

În zonele cu pantă direcționată spre cursurile de apă este
necesară evitarea scurgerii sedimentelor spre cursurile de
apă. Acest lucru poate fi realizat prin:
• Aplicarea structurilor de control al eroziunii (pături,
carpete, materialelor geo- textile), pe pante înainte de
Zone cu pantă
începerea lucrărilor.
direcționată spre
• Ca alternativă la cele de mai sus, pantele direcționate spre
cursurile de apă
cursurile de apă pot fi circulate în amonte și în aval pentru a
îmbunătăți stabilitatea solului.
• Instalarea sacilor de nisip sau pietriș de-a lungul zonei de
lucru pentru absorbirea oricăror sedimente sau altor scurgeri
înainte ca acestea să ajungă la cursurile de apă.

Înainte de
traversarea prin
săpătură în șanț
deschis

Înainte de etapa
de construcție în
anumite fronturi
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Proces de verificare

Continuu în
timpul
constructiei

C

Inspecții vizuale pentru
implementarea
tehnicilor de izolare
indicate

Continuu în
timpul
constructiei

C

Revizuirea tematicii de
instruire și inspecții
vizuale

Continuu în
timpul
constructiei

C

Revizuirea și inspecția
modului de colectare a
apelor uzate și
eliminare/descărcare;
verificarea rezultatelor
monitorizării calității
apelor uzate

Cerința

Timp și/sau
frecvență

Traversări ape

Utilizarea tehnicilor de izolare adecvate pentru a păstra apa în
afara zonelor de lucrări, în acest fel prevenind înnămolirea
(măsuri standard de controlul poluării)

Sub-tema

WRM05

Controlul
poluării apei

Declarații de
metodă –
tehnici de
izolare

WRM06

Controlul
eroziunii

Acces trafic

Toate cursurile de Traficul aferent activităților de construcții va traversa
apă
cursurile de apă pe podurile și drumurile existente.

Ref.

Respon
sabil
*

Locatie

Tema

WRM07

Calitatea apei
de suprafață

Controlul și
tratamentul
apelor uzate

Dotarea cu toalete temporare a tuturor organizărilor de
șantier și de-a lungul întregului culoar de lucru.
Toate cursurile de
Trebuie prevenită pătrunderea directă a apelor uzate în apele
apă, în mod special
de suprafață (inclusiv scurgeri de ape din fronturile de lucru),
la traversările de
cu excepția cazului în care se efectuează evaluare și se
ape
consideră că apele sunt sigure, sau în cazul în care apele sunt
tratate.

WRM08

Controlul
poluării apei

Contaminare
potențială
(beton)

Toate cursurile de Controlați amplasarea betonului în sau în apropierea oricărui
apă
curs de apă, pentru a minimiza riscul de poluare.

Continuu în
timpul
constructiei

C

Inspecții vizuale

Mentenanța
vehiculelor

Întreținerea și spălarea vehiculelor ar trebui să aibă loc în
garaje și unități de spălare, nu pe amplasamentele de lucrări,
pentru a evita scurgerile de combustibili, uleiuri și alte
substanțe toxice/periculoase în sol/apă.
Toate materialele utilizate pentru construcții nu trebuie să fie
depozitate în apropierea cursurilor de apă, ci în depozite de
materiale care trebuie să fie spații îngrădite și acoperite,
astfel încât să nu existe pericolul de deversare în apele de
suprafață.

Continuu în
timpul
constructiei

C

Revizuirea tematicii de
instruire și inspecții
vizuale

WRMResurse de apă
09

Toată aria
proiectului

PLAN DE MANAGEMENT AL RESURSELOR DE APĂ

Ref.

Tema

WRMResurse de apă
10

Sub-tema

Mentenanța
vehiculelor

Locatie

Cerința

Timp și/sau
frecvență

Respon
sabil
*

Proces de verificare

Toată aria
proiectului

Dacă nu este posibilă întreținerea și spălarea vehiculelor în
unități specializate:
- Realimentarea cu combustibil și lubrifierea echipamentelor,
precum și spălarea și întreținerea, nu se efectuează la o
distanță mai mică de 50 m de caracteristicile de apă de
suprafață.
- Se vor marca clar toate zonele de spălare și întreținere și se
vor informa muncitorii că toată spălarea / întreținerea trebuie
să aibă loc în această zonă marcată.
- Aceste zone trebuie să fie conectate în mod corespunzător
la un sistem de scurgere de ape pluviale; drenajul contaminat
de pe urma întreținerii va fi curățat de deșeuri periculoase.
- Pentru a evita contaminarea apei freatice, aceste activități
vor fi realizate numai deasupra unei suprafețe izolatoare și
impermeabilă corespunzătoare.
- Se va gestiona tot petrolul, antigelul, solvenții utilizați și alte
produse chimice legate de automobile în conformitate cu
instrucțiunile producătorului și legislația națională.

Continuu în
timpul
constructiei

C

Revizuirea tematicii de
instruire și inspecții
vizuale
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Ref.

WRM11

Tema

Calitatea apei
de suprafață

Sub-tema

Traversări ape
Declarații de
metodă
Îngroparea
conductei

Locatie

Cerința
Nivelul și materialul patului natural al cursului de apă trebuie
menținute pe cât posibil. Conducta trebuie îngropată sub
nivelul patului natural pentru a permite menținerea nivelului
patului natural.
Debitele / regimurile naturale de curgere trebuie menținute
în timpul lucrărilor în cursurile de apă, pe cât posibil, în orice
moment, deoarece variațiile vitezei apei pot provoca
eroziunea malurilor corpurilor de apă sau depunerea
sedimentelor transportate pe fund.
Lucrările propuse nu trebuie să influențeze sau să modifice
(decât în măsură foarte mică, regimul de curgere a apelor
subterane, pentru evitarea fenomenelor de înmlăștinire sau
sărăturare a solurilor din zonele adiacente.

Traversări ape

Timp și/sau
frecvență

Respon
sabil
*

Proces de verificare

în timpul
constructiei /
traversări de ape

C

Inspectii vizuale
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Ref.

Tema

Resurse de apă
–
WRMdisponibilitatea
12
pentru
utilizatori

WRM13

Traversări de
ape/calitatea
apei

Sub-tema

Locatie

Cerința

Timp și/sau
frecvență

Respon
sabil
*

Proces de verificare

în timpul
constructiei /
traversări de ape

C

Revizuirea declarațiilor
de metodă
Inspectii vizuale

în timpul
constructiei /
traversări de ape

C

Auditul rezultatelor
monitorizării
turbidității

Construcția traversărilor de apă de suprafață va încerca să
asigure impactul minim al întreruperii debitului râului, prin
identificarea utilizatorilor din aval și determinarea nevoilor lor
de alimentare cu apă din râu și prin adoptarea unor măsuri
precum devierea canalelor pentru a asigura o întrerupere
minimă a fluxului.
Traversări ape
Declarații de
metodă
Debite râuri

Turbiditate

Toate râurile

În timpul lucrărilor de traversare a apei în albia râului,
monitorizați turbiditatea în acele râuri unde sunt autorizate
Atunci când sunt extrageri de apă și / sau receptori sensibili de biodiversitate
autorizate extrageri identificați în limita a 2 km în aval și luați măsuri corective
acolo unde este necesar.
de apă sau
receptori sensibili
de biodiversitate la
2 km în aval
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Ref.

WRM14

Tema

Controlul
eroziunii și
restaurare

WRMResurse de apă
15

Sub-tema

Stabilizare

Apă testare
hidrostatică –
permis de
extracție

Locatie

Traversări ape

Cerința

Toate malurile corpurilor de apă și digurile de apărare vor fi
restabilite la contururile pre-construcției și până la o stare
stabilă, la finalizarea lucrărilor traversării apelor.

Toată aria
Pentru apa de testare hidrostatică, se vor obține autorizații
proiectului (locații
pentru utilizarea apei din sursele din apropiere și se va
de testare
respecta cantitatea de apă autorizată
hidrostatică)

Timp și/sau
frecvență
După finalizarea
traversărilor în
săpătură în șanț
deschis

C

Înainte de
lucrările de
construcții (o
lună)

C

În timpul
Toată aria
Apă testare
Se vor urma recomandările IFC, adică, rata de retragere a apei aprovizionării cu
proiectului (locații
WRMResurse de apă hidrostatică –
pentru testare (sau volumul ei) nu trebuie să depășească 10 %
apă pentru
16
de testare
rata de extracție
din debitul fluxului (sau volumul) sursei de apă
testarea
hidrostatică)
hidrostatică
Toată aria
Apă testare
proiectului (locații Se vor urma strict cerințele de eliminare a reziduurilor și alte
După testarea
WRMCalitatea apei
hidrostatică 17
de testare
cerințe din autorizația de utilizare a apei
hidrostatică
eliminare
hidrostatică)
WRM18

Calitatea
apei/apei
subterane

WRMResurse de apă
19

Apă testare
hidrostatică eliminare

Toată aria
proiectului (locații
de testare
hidrostatică)

Dacă este necesară deversarea în apele de suprafață sau pe
suprafața pământ, se va reduce necesitatea pentru substanțe
chimice prin minimizarea timpului în care apa de testare
rămâne în echipament sau conductă

Apă testare
hidrostatică reutilizare

Toată aria
Dacă este necesară deversarea în apele de suprafață sau pe
proiectului (locații
suprafața pământ, se va utiliza aceeași apă de hidrotestare
de testare
pentru mai multe porțiuni
hidrostatică)

Respon
sabil
*

Proces de verificare
Revizuirea construcției/
Revizuirea declarațiilor
de metodă
Inspectii vizuale
Auditul existenței
permiselor de
extragere a apei și
înregistrări privind apa
extrasă comparativ cu
permisele

C

Auditul înregistrărilor
cantităților de apă
extrasă comparativ cu
măsurătorile de debit

C

Auditul conformării cu
cerințele din
autorizația de utilizare
a apei

Continuu în
timpul testării
hidrostatice

C

Auditul planificării
testelor hidrostatice și
inspecții vizuale

Continuu în
timpul testării
hidrostatice

C

Auditul planificării
testelor hidrostatice și
inspecții vizuale
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Ref.

Tema

WRM- Resurse de apă
20
și calitate

Sub-tema

Apă testare
hidrostatică permise

WRM21

Controlul
eroziunii,
inundații

Descărcări ape
hidrotestare

WRM22

Controlul
eroziunii

Descărcări ape
hidrotestare

Locatie

Cerința

Apa de testare hidrostatică trebuie să fie tratată pentru a
Toată aria
respecta standardele de proiect, definite ca cele mai stricte
proiectului (locații
dintre limitele naționale de evacuare, limitele permiselor de
de testare
retragere a apei și limitele de emisie a apei IFC Hydrotesting
hidrostatică)
(IFC, 2007b).
Toată aria
Dacă descărcarea are loc pe pământ, locul de descărcare
proiectului (locații
trebuie să fie selectat pentru a preveni inundațiile, eroziunea,
de testare
sau scăderea capacității agricole a pământului
hidrostatică)
Toată aria
Se vor instala rezervoare sau disipatoare de energie (de
proiectului (locații
exemplu, anrocament de protecție, placare, prelate) pentru
de testare
prevenirea eroziunii din cauza fluxului de descărcare
hidrostatică)

Timp și/sau
frecvență

Respon
sabil
*

Proces de verificare

Înainte de
descărcarea
apelor din teste
hidrostatice

C

Auditul rezultatelor de
monitorizare a apei de
hidrotestare

C

Auditul planificării
testelor hidrostatice și
inspecții vizuale

C

Revizuirea declarațiilor
de metodă
Inspectii vizuale

Înainte de
testarea
hidrostatică (o
săptămână)
Înainte de
descărcarea
apelor din teste
hidrostatice
(imediat înainte)

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.
.
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Anexa B: Cerințe de monitorizare
Ref.

Activitate

Descriere

Parametru

Locație

Standarde

Frecvență

KPI (Nivel
1/2/3)

WR
Monitorizarea
Mon
conformării
1

Inspecția vizuală a structurilor
instalate

Structuri instalate

Fronturi de lucru,
structuri instalate

Structuri instalate la locații și
eficiente

Continuu în timpul
construcției

2&3

WR
Monitorizarea
Mon
conformării
2

Verificarea obținerii și valabilității
permisului de retragere a apei (în
cazul în care este necesar unul
pentru aprovizionarea cu apă
pentru hidrotestarea conductei)

Document "Permis de
extragere a apei"

Toate punctele de
extracție a apei

Conformarea cu
condițiile/cerințele din permise

O lună înainte de
începerea lucrărilor

2&3

Înainte de utilizare și
înainte de descărcarea
apei pentru
hidrotestare

2&3

Parametrii de calitate
stabiliți în Permisul de
extragere a apei (în cazul în
care este necesar un
asemenea permis)

WR
Monitorizarea
Mon
conformării
3

Standarde IFC (International
Finance Corporation’s):
Pentru descărcarea în ape de
suprafață sau pe sol:
o Conținut total de hidrocarburi :
10 mg/L
Se vor monitoriza minim:
o pH: 6 - 9
pH, materii în suspensie și
o BOD: 25 mg/L
Monitorizarea calității apei pentru produse petroliere în
Toate punctele de
o COD: 125 mg/L
testarea hidrostatică în vederea
situația în care nu se adaugă
descărcare a apei de o Materii totale în suspensie: 35
îndeplinirii criteriilor de descărcare chimicale în apa de testare
hidrotestare
mg/L
aplicabile
hidrostatică.
o Fenoli: 0.5 mg/L
o Sulfuri: 1 mg/L
Dacă se adaugă chimicale în
o Metale grele(total): 5 mg/L
apa de testare hidrostatică,
o Cloruri: 600 mg/l (medie), 1200
se vor monitoriza toți
mg/L (maxim)
parametrii din standardele
IFC (International Finance
H.G. nr. 950/2013 (Anexa 2):
Corporation’s), respectiv:
o pH: 6,5-8,5
conținut total de
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Ref.

Activitate

Descriere

Parametru
hidrocarburi, BOD, COD,
materii totale în suspensie,
fenoli, sulfuri, metale grele,
cloruri.

Locație

Standarde

Frecvență

KPI (Nivel
1/2/3)

Imediat înainte și după
ce este finalizată
hidrotestarea pe
fiecare secțiune și apa
este deversată (și
urmărirea timp de
câteva zile)

2&3

o Consumul biochimic de
oxigen în 5 zile (CBO5) : 25
mg/L
o Consumul chimic de oxigen
metoda cu bicromat de
potasiu (CCO Cr) : 125 mg/L
o Materii în suspensie (MS):35
mg/L
o Fenoli: 0.3 mg/L
o Sulfuri şi hidrogen sulfurat :
0,5 mg/L
o Metale grele (suma ionilor total): 2 mg/L
o Cloruri: 300 mg/l
o Produse petroliere :0,5 mg/L
o Substanţe extractibile cu
solvenţi organici (grăsimi) :10
mg/L
Notă: se va respecta valoarea
limită din standardul mai
restrictiv

WR
Monitorizarea
Mon
efectelor
4

Monitorizarea zonelor supuse
descărcării apei din hidrotestare
privind eroziunea sau inundațiile

Eroziuni în zonele de
descărcare a apei de
hidrotestare și semne de
inundații

Zone de descărcare a Nu există semne de eroziune și
apei de hidrotestare niciun semn de inundații
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Ref.

Activitate

Descriere

Audit al înregistrărilor pentru a
demonstra că toți angajații
contractorilor/subcontractorilor au
primit instruire relevantă
Verificarea evidențelor privind
WR
utilizarea apei (pe activitate, de ex:
Mon Consum de apă suprimarea prafului, hidrotestare,
6
uzul domestic) pentru a asigura
completarea corectă a acestora.
WR
Mon Instruire
5

Parametru

Toate fronturile de
lucru

Standarde

Frecvență

KPI (Nivel
1/2/3)

Nivel de instruire cerut

Nivel 2 - trimestrial
Nivel 3 - lunar

2&3

- Evidențe privind utilizarea
Toate fronturile de
apei
lucru
- Volumul apelor consumate

Evidențe privind utilizarea apei
completate conform cerințelor
Volumele de apă consumate în
conformitate cu permisele de
extracție

Nivel 2 - trimestrial
Nivel 3 - lunar

2&3

Verificarea problemelor de
management al apelor

Incidente de poluare a
Toate șantierele de
apelor (de suprafață sau de
construcție
adâncime)

Rapoarte de incidente

Nivel 2 - trimestrial
Nivel 3 - lunar

2&3

WR
Gestionarea
Mon
apei
8

Verificarea destinației finale /
tratamentului apelor uzate
generate

Dovada faptului că apele
uzate au fost corect
colectate/transportate/
tratate/evacuate

Standardele necesare pentru
colectarea, transportul, tratarea
și evacuarea apelor uzate de
Nivel 2 - trimestrial
operatori autorizați și/sau
Nivel 3 - lunar
conformarea cu limitele de
emisie la evacuare

2&3

WR
Mon Extracția apei
9

Toate punctele de
Monitorizarea/urmărirea volumelor
extracție și
Volume de apă prelevate și
de apă prelevate din mediu și
descărcare a apelor,
evacuate în mediu
descărcate în mediu
în special pentru
hidrotestare

Condiții din permisele de
extracție a apei

2&3

WR
Gestionarea
Mon
apei
7

Evidența instruirilor
(înregistrări)

Locație

Toate șantierele de
construcție

Nivel 2 - trimestrial
Nivel 3 - lunar
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Anexa C: Legislația relevantă

Lista indicativă a legislației din Republica
Moldova privind gestionarea apelor
Legea Apelor nr. 272 din 23.12.2011, cu
modificările și completările ulterioare
http://lex.justice.md/index.php?action=view&
view=doc&lang=1&id=342978

Correspondența cu Directive/Decizii/ Regulamente UE
Parţial armonizată cu Directivele Consiliului: nr. 91/271/CEE din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale şi nr.
91/676 CEE din 12 decembrie 1991 privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, cu
directivele Parlamentului European şi ale Consiliului: nr. 2000/60/CE din 23 octombrie 2000 privind stabilirea unui cadru de
politică comunitară în domeniul resurselor de apă; nr. 2006/7/CE din 15 februarie 2006 privind gestionarea calităţii apei pentru
scăldat; nr. 2007/60/CE din 23 octombrie 2007 privind evaluarea şi gestionarea riscurilor de inundaţii; nr. 2008/105/CE din 16
decembrie 2008 privind standardele de calitate a mediului în domeniul apei, creează cadrul legal necesar gestionării, protecţiei
şi folosinţei apelor.

Hotărârea Guvernului nr. 950 din 25.11.2013
pentru aprobarea Regulamentului privind
cerinţele de colectare, epurare şi deversare a
apelor uzate în sistemul de canalizare şi/sau în
emisaruri de apă pentru localităţile urbane şi
rurale
http://lex.justice.md/index.php?action=view&
view=doc&lang=1&id=350537

Transpune parţial prevederile Directivei Consiliului nr. 91/271/CEE din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale
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Anexa D: Utilizarea resurselor de apă și managementul apelor uzate
UTILIZAREA RESURSELOR DE APĂ
Realizarea proiectului necesită utilizarea de resurse de apă în diferite scopuri. Astfel, se decelează
următoarele necesități privind utilizarea apei:
a) apă potabilă și apa industrială în cadrul organizărilor de șantier
b) testarea hidrostatică a conductelor
c) alimentare cu apă a facilităților permanente (dacă e cazul)
d) alte necesități (se vor menționa de contractor daca e cazul)
a) Apa potabilă și apa industrială în cadrul organizărilor de șantier
Contractorul va prezenta detaliat sistemul de alimentare cu apă utilizat în organizările de șantier (apă
potabilă, nevoi menajere, alte necesități s.a. ...), volumele de apă necesare corelat cu numărul
muncitorilor, necesarul de apă industrială.
b) Testarea hidrostatică
Constructorul va identifica: tronsoanele de conductă supuse testării hidrostatice, surse de apă utilizate
și volumul de apă necesar. Se vor prezenta desemenea informații privind debitul sau volumul sursei
de apă (după caz)
Constructorul va respecta recomandările standardelor internaționale: rata de retragere a apei pentru
testare (sau volumul) nu trebuie să depășească 10 % din debitul fluxului (sau volumul sursei de apă).
Pentru obținerea apei de hidrotestare pot fi utilizate și alte surse (subterane sau rezervoare de
suprafață). În aceste cazuri, Constructorul va asigura că volumele prelevate nu reprezintă mai mult de
10 % din volumul total al sursei selectate.
Întrucât sursa de alimentare cu apă pentru testarea hidrostatică poate afecta în mod negativ nivelul
apei sau debitului corpului de apă naturală utilizat, proiectul își propune minimizarea cantității de apă
prin reutilizarea apei de testare hidrostatică pe tronsoanele apropiate (atunci când este posibil).
Tronsoanele de conductă la nivelul cărora se vor efectua probe hidraulice sunt prezentate în tabelul
de mai jos: Contractorul va reverifica exactitatea informațiilor de mai jos – si va include informatiile
specifice Lotului gestionat
c) Alimentarea cu apă a facilităților permanente (dacă e cazul)
Alimentarea cu apă pentru nevoi de construcție se face prin achiziționată de la ÎM „Apă Canal” și este
transportată de catre contractor la șantierul de construcție.
d) Alte necesități (se vor menționa de contractor daca e cazul)
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MANAGEMENTUL APELOR UZATE
Sursele de ape uzate potențiale sunt reprezentate de
a) ape uzate menajere/sanitare de la șantierele de construcție (inclusiv barăci pentru
cazarea muncitorilor)
b) ape rezultate din hidrotestare
c) evacuări de pluviale cu conținut de sedimente sau contaminanți
d) ape uzate de la procesul de foraj orizontal dirijat (dacă e cazul)
e) efluenți de deshidratare (dacă este necesară deshidratarea)
f) alte surse (daca e cazul – se vor mentiona de constructor. Spre ex. ape uzate rezultate
din spatii de intretinere ale mijloacelor auto s.a.)
a) Ape uzate menajere/sanitare de la șantierele de construcție (inclusiv barăci pentru cazarea
muncitorilor)
Muncitorii nu sânt cazați în șantierele de construcții. Apele uzate din santier vor fi evacuate din
santier in baza de Contract de prestare servicii. Contractele de prestare servicii pentru instalarea în
șantiere a bio toaletelor vor fi semnate cu serviciile de gestionare din cadrul Primării mun. Chisinau
si Primaria mun. Ungheni precum și frecvența de evacuare a apelor uzate.

b) Ape rezultate din hidrotestare
Fluidul utilizat la testele de presiune este apa fără niciun adaos. După terminarea testării hidrostatică
apa va fi evacuată în mediul înconjurător, dar nu înainte de a fi prelevate probe de apă și efectuarea
încercărilor de laborator al Agenției de Sănătate Publică din mun. Chișinău.
Apa deversată pe sol trebuie să îndeplinească următoarele cerințe de calitate pentru a fi deversată în
mediul ambiant, în conformitate cu cerințele H.G. nr. 950/2013:
➢
pH: 6,5-8,5
➢
Consumul biochimic de oxigen în 5 zile (CBO5) : 25 mg/L
➢
Consumul chimic de oxigen metoda cu bicromat de potasiu (CCO Cr) : 125 mg/L
➢
Materii în suspensie (MS):35 mg/L
➢
Fenoli: 0.3 mg/L
➢
Sulfuri şi hidrogen sulfurat : 0,5 mg/L
➢
Metale grele (suma ionilor - total): 2 mg/L
➢
Cloruri: 300 mg/l
➢
Produse petroliere :0,5 mg/L
Substanţe extractibile cu solvenţi organici (grăsimi) :10 mg/

În urma analizelor de laborator, apa rezultată după testarea echipamentelor la SMRG Semeni,
Petricani, Ghidighici și Tohatin se va evacua pe câmpiile din apropiere prin stropire pentru a preveni
spălarea solului.
c) Evacuări de pluviale cu conținut de sediment sau contaminanți
Apele pluviale se colectează în rigolele special amenajate împrejurul șantierului
d) Ape uzate de la procesul de foraj orizontal dirijat (dacă e cazul)
Conform Proiectului de execuție forajul orizontal dirijat nu vor fi utilizate în procesul de construcție.
e) Efluenți de deshidratare (dacă este necesară deshidratarea)
Procese industriale de deshidratare nu se utilizeaza in santier.
g) Alte surse de uzate uzate(daca e cazul – se vor mentiona de constructor. Spre ex. ape uzate
rezultate din spatii de intretinere ale mijloacelor auto s.a.)
Spălarea autovehiculele se face la spălătoriile autorizate din oraș. Pe timp de ploaie sau după ploaie
accesul autovehiculelor în șantiere este interzis temporar din cauză că vof fi afectate drumurile de
acces din sol care nu sânt acoperite cu pietris.
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ANEXA E: PROCEDURI ȘI INSTRUCȚIUNI SPECIFICE PENTRU GESTIONAREA RESURSELOR DE
APĂ ȘI MANAGEMENTUL APELOR UZATE
PROCEDURA PENTRU PROBA DE PRESIUNE
Probele de presiune se vor realiza respectându-se prevederile ,,Normelor Tehnice pentru proiectarea
şi execuţia conductelor de transport gaze naturale" și a "Cerințelor tehnice minime privind proiectarea
și execuția instalațiilor tehnologice aferente stațiilor de reglare măsurare gaze naturale".
Încercarea la presiune a instalației tehnologice pe amplasament, se va efectua după terminarea
tuturor lucrărilor de montaj, inclusiv controlul nedistructiv al sudurilor, tratamente termice, etc….
Toate îmbinările conductelor vor fi vizibile şi uşor accesibile examinării în timpul încercării. Înainte de
realizarea încercărilor, interiorul conductelor va fi curăţat şi suflat cu aer, luând măsuri
corespunzătoare de protecţie a elementelor sensibile (aparatura de măsură şi control, etc…).
La umplerea conductelor cu fluidul de încercare, dacă este posibil prin punctul cel mai de jos, se va
asigura evacuarea aerului din conducte prin punctul cel mai ridicat iar la sfârşitul încercării, se va
proceda la evacuarea fluidului de probă şi o nouă trecere a dispozitivului de curăţare, care se va face
anterior introducerii gazului, după caz, evitând producerea unei depresiuni în sistem. În cazul în care
conductele racordate la utilajele tehnologice au presiunile de încercare mai mari sau mai mici decât
ale utilajelor, conductele se vor încerca separat.
Ridicarea şi scăderea presiunii se face treptat, fără şocuri. Presiunea de încercare va fi crescută uniform
şi continuu până la aproximativ 50 % din presiunea de încercare, după care creşterea până la presiunea
de încercare se va face în trepte de circa 10 % din valoarea acesteia.
Durata de încercare pneumatică la etanşeitate va asigura posibilitatea verificării tuturor îmbinărilor.
Încercarea pneumatică de etanşeitate se consideră reuşită dacă nu se constată o scădere a presiunii.
Ciocănirea conductelor sub presiunea pneumatică este interzisă. Temperatura maximă a fluidului de
probă nu trebuie să depăşească +50 0C iar temperatura minimă nu trebuie să fie mai scăzută decât
temperatura de lucru minimă admisibilă a conductei. Se vor lua măsuri pentru evitarea pericolului de
îngheţare a fluidului de probă. În cazul descoperii unui defect la conductă, încercarea se întrerupe şi
se reia după înlăturarea defectului. Ţevile care prezintă defecte în corp se înlocuiesc în întregime.
Începutul încercării hidraulice se consideră din momentul atingerii presiunii de încercare iar rezultatul
este satisfăcător dacă nu s-au constatat deformaţii, scurgeri, picături şi umeziri sau scăderea presiunii
la manometru. Începutul încercării pneumatice se consideră din momentul stabilizării presiunii la
manometrul de la sursa de presiune iar rezultatul este satisfăcător dacă nu s-au constatat deformaţii
ale conductelor sau scăderea presiunii la manometru. Valorile presiunii si temperaturii se măsoară pe
toată durata probelor cu aparate cu înregistrare electronică şI cu aparate indicatoare având clasa de
precizie ±1,5 % (eroare admisibilă ±1,5 %) sau mai bună, aparatele având verificarea metrologică la zi.
Pe toată durata încercării presiunea înregistrată pe diagramă trebuie să se menţină constantă în
limitele de variaţie ale presiunii barometrice.
După terminarea încercării de presiune, mediul/fluidul de încercare nu trebuie să rămână în
conductele sau instalaţiile probate; conductele şi instalaţiile vor fi prevăzute cu posibilităţi de drenare
şi vor fi uscate. Dacă la terminarea încercărilor de presiune rămân urme dăunătoare ale
mediului/fluidului de încercare în sistemul de etanşeitate (presetupă) se va proceda la schimbarea
materialelor de etanşare ale armăturilor utilizate în condiţii de temperaturi scăzute şi coroziune. După
realizarea încercării de presiune se admit lucrări de sudare pentru remedierea eventualelor defecte,
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urmând ca, după aceasta, încercarea de presiune să fie repetată. Se interzice accesul persoanelor
străine în perimetrul conductelor supuse încercărilor şi în acest sens se vor lua măsurile necesare
(posturi de supraveghere, panouri avertizoare, etc…).
După efectuarea probelor şi întregirea instalaţiei toate sudurile de legătură se vor controla
nedistructiv în proporţie de 100 %. Pe toată durata probelor este interzis accesul oricărei persoane
(exceptând membrii echipei de încercare) în zona conductei supuse încercării. În timpul ridicării
presiunii este interzisă staţionarea lucrătorilor la o distanţă mai mică de 50 m pentru proba cu aer.
Probele de presiune se vor executa cu manometru înregistrator montat pe conductă. Valoarea
presiunii de probă, înregistrată pe diagramă trebuie să rămână constantă pe toată durata probei.
Diagramele cu probele de presiune (de rezistenţă şi etanşeitate) se vor păstra şi vor fi introduse în
Cartea Tehnică a Construcţiei. Constructorul instalaţiei tehnologice va garanta efectuarea în uzină a
probelor de presiune de rezistenţă şi etanşeitate pentru subansambluri şi de etanşeitate pentru
întreaga instalaţie.
Probele de presiune constituie fază determinantă, iar verificările vor fi atestate în procese verbal
semnate de: Inspecţia de Stat în Construcţii, Beneficiar, Proiectant și Executant. Constructorul
instalaţiei tehnologice va garanta efectuarea în uzină a probelor de presiune de rezistenţă şi
etanşeitate pentru subansambluri şi de etanşeitate pentru întreaga instalaţie. Probele de presiune
constituie fază determinantă, iar verificările vor fi atestate în procese verbale semnate de: Inspecţia
de Stat în Construcţii, Beneficiar, Proiectant și Executant

