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1. Introducere 

1.1. Prezentare generală a Proiectului 
 

Proiectul propus prevede dezvoltarea unei conducte de gaze de 110 km pe teritoriul 
Republicii Moldova, care va traversa districtele Ungheni, Nisporeni, Călărași, Strășeni și 
Chișinău. Lățimea benzii de construcție pentru execuția lucrărilor este de 20 m, iar conducta 
va fi îngropată pe întregul traseu. Conducta de interconectare va permite țării să beneficieze 
pe deplin de conducta Iași-Ungheni și va conecta Municipiul Chișinău, cea mai mare zonă de 
consum de gaze din Republica Moldova, la o sursă alternativă de gaze naturale. În afară de 
conducta reală, Proiectul prevede construcția unei unități administrative, construcția a 4 noi 
Stații de Reglare a Presiunii Gazelor (GPRS), modernizarea unei stații de măsurare 
bidirecțională a gazelor existente și infrastructura de susținere constând din stații de supapă 
de blocare, traversări ale cursurilor de apă și de infrastructură și drumuri de acces. 

 
 
Localizarea şantierului aferent Proiectului este prezentată în Figura 1 de mai jos. 
  
Figura 1. Locaţia conductei Chişinău-Ungheni şi racordarea la sistemul de gaz din România  

 

Conducta de Transport Gaze Naturale DN600 Ungheni – Chișinău începe în districtul Ungheni 
din platforma existentă C, amplasată în zona unității administrativ-teritoriale Todirești, la sud-
vest, trecând la sud de Pîrlița, la nord de Alexeevca, la sud de Rădenii Vechi, la nord-est de 
Milești (districtul Nisporeni); urmează cursul râului Bîc prin Vălcinet, Peticeni, Tuzara, ocolește 
orașul Chișinău de la vest la nord și se întoarce în apropiere de cursul râului Bîc river în partea 
estică a orașului, îndreptându-se către Nișcani și Pitușca în districtul Călărași, apoi Bucovăț, 
Vorniceni, Căpriana, Pănășești, Ghelăuza, Negrești, Roșcani și Sireți în districtul Strășeni, 
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trecând prin teritoriul Ghidighici, Grățiești, Stăuceni, Tohatin și Municipiul Chișinău. Conducta 
se sfârșește în unitatea administrativ teritorială Tohatin, la est de Cheltuitori. 
 

1.2. Angajamente sociale şi de mediu 

Proiectul este supus diferitelor cerinţe sociale şi de mediu care sunt specificate în Planurile de 

Management / Acţiuni de Mediu şi Sociale aferente Proiectului, care sunt implementate de către 

Societate prin departamentele, procedurile sau contractorii interni. ESMP pentru faza operaţională 

va fi întocmit ulterior, înainte de exploatarea conductelor. Abordarea generală a integrării 

documentelor de mai sus este descrisă în Planul-cadru de Management Social şi de Mediu în 

Construcţii (F-CESMP) aferent Proiectului. 

Angajamentele sociale şi de mediu, legate de Planul de Management în domeniul Sănătăţii, 

Siguranţei şi Securităţii Comunităţii (CHSSMP) se regăsesc în Anexa 1, împreună cu măsurile generale 

de atenuare şi acţiunile de management. 

1.3. Managementul documentului  

Acest document reprezintă Planul de Management în domeniul Sănătăţii, Siguranţei şi Securităţii 

Comunităţii (CHSSMP) - xxx (VMTG va introduce nr. de referinţă). 

CHSSMP va fi administrat şi controlat de către departamentul xxx din cadrul Unităţii de Management 

al Proiectului privind Conductele de Gaz Natural Ungheni-Chişinău (PMU). Pentru gestionarea şi 

îmbunătăţirea acestui document, VestMoldTransGaz (VMTG) şi Contractorii săi vor crea puncte de 

contact pentru monitorizarea acţiunilor, evoluţiilor şi pentru corectarea erorilor apărute la nivel de 

şantier. Toate soluţiile propuse vor fi raportate către PMU, unitatea xxx. Această structură este 

responsabilă cu deciziile, în baza aprobării specifice a conducerii, pentru stabilirea procedurilor care 

pot fi aplicate pe toate şantierele sau pe anumite şantiere şi pentru actualizarea documentului 

CHSSMP. 

2. Scopul şi sfera de aplicabilitate a documentului  

2.1. Scopul CHSSMP 

Acest Plan de Management acoperă toate activităţile legate de implementarea Proiectului, inclusiv 

activităţile contractorilor (şi subcontractorilor). Acesta prezintă angajamentul şi abordarea VMTG 

pentru a evita şi a reduce riscurile legate de sănătatea, siguranţa şi securitatea comunităţii, care pot 

apărea ca urmare a proiectului. 

Cerinţele prevăzute în prezentul Plan de Management se aplică şi Contractorului (contractorilor). 

Contractorul (contractorii) trebuie să îşi conceapă şi implementeze propriul CHSSMP folosind acest 

Plan de Management ca referinţă. 

Scopul prezentului Plan de Management în domeniul Sănătăţii, Siguranţei şi Securităţii Comunităţii 

este acela de a asigura că activităţile proiectului se desfăşoară într-o manieră adecvată astfel încât 

să se evite sau să se reducă la minim riscurile pentru sănătatea, siguranţa şi securitatea 

comunităţii. 
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2.2. Sfera de aplicabilitate a CHSSMP 

Sfera de aplicabilitate a Planului acoperă toate fazele proiectului: construcţie, exploatare şi scoatere 

din uz. 

Sfera de aplicabilitate a prezentului Plan de Management în domeniul Sănătăţii, Siguranţei şi 

Securităţii Comunităţii este: 

•  Identificarea posibilului impact negativ al Proiectului asupra comunităţilor aflate de-a 

lungul traseului; 

•  Stabilirea de măsuri de atenuare specifice şi realizabile pentru a se evita sau reduce 

orice impact negativ asupra comunităţilor aflate de-a lungul traseului; 

•  Crearea instrumentelor şi procedurilor necesare pentru managementul, 

monitorizarea şi verificarea impactului asupra comunităţilor locale; 

•  Configurarea Indicatorilor Cheie de Performanţă. 

3. Rezumat al politicilor, legislaţiei, normelor şi standardelor cheie 

În procesul de construcţie a conductei de gaz Iaşi - Chişinău, contractorii trebuie să respecte 

prevederile legale aplicabile la nivel naţional cu privire la sănătatea, siguranţa şi securitatea 

comunităţii. 

Principalele acţiuni legale care trebuie respectate din punct de vedere al CHSS sunt următoarele: 

Tabelul 1. Acţiuni normative cheie pentru CHSS 

Cadrul legal privind sănătatea, siguranţa şi securitatea comunităţii 

1. Legea nr. 186 din 10.07.2008 privind sănătatea şi securitatea în muncă - această lege 
prevede principiile generale pentru prevenirea riscurilor profesionale, protecţia lucrătorilor la 
locul de muncă, eliminarea factorilor de risc şi a vătămărilor, informaţiile, consultarea, 
participarea echilibrată, instruirea lucrătorilor şi a reprezentanţilor acestora şi îndrumările 
generale privind aplicarea principiilor menţionate. 

2. Legea nr. 267 din 09.11.1994 privind apărarea împotriva incendiilor - această lege stabileşte 
bazele legale, economice şi sociale pentru asigurarea împotriva incendiilor şi apărarea 
împotriva incendiilor şi prevede drepturile şi obligaţiile persoanelor fizice şi juridice, inclusiv 
ale furnizorilor de gaze, proiectanţilor de construcţii şi instalaţii, proiectanţilor de echipamente 
şi utilaje (art. 11¹, 12¹) pentru apărarea împotriva incendiilor. 

3. Legea nr. 10 din 03.02.2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice - această lege 
reglementează organizarea supravegherii de stat a sănătăţii publice, stabilind cerinţe generale 
de sănătate publică, drepturile şi obligaţiile persoanelor fizice şi juridice şi modul de organizare 
a sistemului de supraveghere a sănătăţii publice. 
Scopul acestei legi este acela de a asigura condiţii optime pentru protecţia sănătăţii populaţiei 
astfel încât să se prevină îmbolnăvirile şi să se îmbunătăţească calitatea vieţii. 
Articolul 12. Competenţa autorităţilor administraţiei publice locale 
În domeniul asigurărilor de sănătate publică, autorităţile administraţiei publice locale au 
următoarele atribuţii: […] 4) oferă condiţii şi servicii sigure pentru respectarea drepturilor şi 
intereselor publicului în domeniul sănătăţii publice, inclusiv apa potabilă de calitate, protecţia 
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Cadrul legal privind sănătatea, siguranţa şi securitatea comunităţii 

aerului, poluarea fonică şi salubrizarea; 
5) Promovează şi încurajează, în limitele atribuţiilor lor, activitatea persoanelor fizice şi juridice 
pentru a se evita şi elimina influenţa dăunătoare a factorilor de sănătate asupra organismului 
uman. 
Articolul 30. Obligaţiile persoanelor juridice 
Persoanele juridice sunt obligate: 
1) să stabilească şi să implementeze măsuri de sănătate publică menite să prevină şi să elimine 
poluarea mediului, să îmbunătăţească condiţiile de muncă, de viaţă şi de odihnă ale populaţiei, 
să prevină apariţia şi răspândirea bolilor; 
2) să informeze în timp util Agenţia Naţională de Sănătate Publică despre situaţiile de avarii, 
oprirea procesului de producţie, întreruperea proceselor tehnologice, schimbările în structura 
întreprinderii, situaţiile excepţionale, precum şi defectarea principalelor apeducte, a 
sistemelor de aprovizionare cu apă, a staţiilor de tratare a apei, a reţelelor de canalizare, a 
sistemelor de ventilaţie şi, de asemenea, asupra cazurilor de intoxicaţii şi boli profesionale care 
periclitează sănătatea publică; [...] 4) să creeze condiţii pentru menţinerea şi îmbunătăţirea 
sănătăţii populaţiei, pentru prevenirea bolilor şi asigurarea unui stil de viaţă sănătos; 
5) să asigure instruirea angajaţilor în legătură cu igiena; 
[…] 7) să asigure evaluarea riscurilor la locul de muncă şi să implementeze măsuri pentru 
protecţia sănătăţii angajaţilor; 
8) să suspende independent activitatea întreprinderii sau a unui sector al acesteia în situaţiile 
în care activitatea acestora nu respectă legislaţia în domeniul sănătăţii; 
(9) să asigure retragerea de pe piaţă a produselor şi serviciilor care prezintă un potenţial risc 
pentru sănătatea umană. 
Articolul 34. Conservarea solului şi a pământului 
(1) Teritoriile localităţilor, întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile ar trebui menţinute într-o 
stare de salubritate. 
(2) Maniera şi condiţiile de asigurare a condiţiilor sanitare adecvate pentru localităţi vor fi 
stabilite de autorităţile administraţiei publice locale. 
(3) Deşeurile industriale şi menajere vor fi colectate, prelucrate, neutralizate, distruse şi/sau 
îngropate într-o manieră şi în condiţiile prevăzute de cerinţele de siguranţă şi securitate pentru 
sănătatea umană. 
(4) Conţinutul substanţelor chimice, biologice şi radioactive din sol, ce pot fi periculoase 
pentru om, nu trebuie să depăşească valorile maxime admise stabilite prin reglementările 
sanitare. 

4. Legea nr. 1515 din 16.06.1993 privind protecţia mediului - Această lege constituie cadrul legal 
de bază pentru: 
a) asigurarea că fiecare persoană are dreptul la un mediu sănătos şi estetic; 
b) asigurarea responsabilităţii supreme a fiecărei generaţii pentru protecţia mediului în faţa 
generaţiilor viitoare; 
(c) obţinerea unei game mai largi de utilizare a resurselor naturale fără a se depăşi limitele 
admise, evitându-se epuizarea şi degradarea, riscurile pentru sănătatea umană şi alte 
consecinţe nedorite şi imprevizibile; 
d) protecţia solului şi a subsolului, a apei şi a aerului împotriva poluării chimice, fizice şi 
biologice, împotriva altor acţiuni care dereglează echilibrul ecologic; 
e) conservarea biodiversităţii, a integrităţii sistemelor naturale, a valorilor istorice şi culturale 
naţionale; 
f) restabilirea ecosistemelor şi a componentelor lor, ce sunt afectate de activitatea 
antropogenetică sau de dezastre naturale. 

5. Legea nr. 209 din 29.07.2016 privind deşeurile - această lege prevede bazele legale, politica de 
stat şi măsurile necesare pentru protejarea mediului şi a sănătăţii populaţiei prin prevenirea 
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Cadrul legal privind sănătatea, siguranţa şi securitatea comunităţii 

sau reducerea efectelor negative ale producerii şi gestionării deşeurilor şi prin reducerea 
efectelor generale ale utilizării resurselor şi creşterea eficienţei utilizării acestora. 

6. Legea nr. 1540 din 25.02.1998 privind plata pentru poluarea mediului - această lege 
reglementează următoarele: 
a) crearea unui sistem de activitate economică în care este incomod să se provoace daune 
asupra mediului; 
b) stimularea construirii şi exploatării sistemelor de captare şi neutralizare a poluanţilor, a 
colectării, reciclării şi distrugerii deşeurilor, precum şi a implementării tehnologiilor 
nepoluante, a implementării altor măsuri care ar reduce volumul emisiilor poluante (deversări) 
în mediu şi ar reduce generarea de deşeuri şi a deşeurilor de ambalaje; 
c) formarea fondurilor de mediu pentru finanţarea activităţii menite să îmbunătăţească 
calitatea mediului. 

7. Legea nr. 1236 din 03.07.1997 cu privire la regimul produselor şi substanţelor nocive - 
această lege prevede regimul produselor şi substanţelor nocive, drepturile şi obligaţiile 
aferente ale persoanelor fizice şi juridice, precum şi modalităţile de fabricare, transport, 
depozitare, manipulare, dovedire şi neutralizare a substanţelor nocive. 

8. Hotărârea Guvernului nr. 603 din 11.08.2011 privind cerinţele minime de securitate şi 
sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă – 
Cerinţele minime generale de securitate şi sănătate pentru folosirea de către lucrători a 
echipamentului de muncă la locul de muncă; 
Cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru echipamentul de muncă; 
Cerinţe minime suplimentare de securitate şi sănătate pentru folosirea de către lucrători a 
echipamentului de muncă la locul de muncă; 

Actele normative identificate în tabelul de mai sus ca articolele 1, 5 şi 8 au fost aliniate la Directivele 

Europene respective, prin urmare ele prevăd standarde europene. 

4. Legătura cu alte planuri sociale şi de mediu 

Acest Plan de Management face parte din suita generală a Planurilor de Management întocmite 

pentru Proiect şi implică conexiuni şi referinţe încrucişate cu o serie de alte Planuri de Management 

care au implicaţii asupra sănătăţii, siguranţei şi securităţii comunităţii, şi anume: 

•  Planul de gestionare a drumurilor şi traficului (în special gestionarea impactului prin 

utilizarea noilor drumuri de acces şi drumuri publice) 

•  Planul de gestionare a forţei de muncă şi condiţiilor de muncă (în special în ceea ce 

priveşte instruirea şi informarea lucrătorilor) 

•  Planul privind implicarea părţilor interesate (în special în ceea ce priveşte 

comunicarea cu părţile interesate şi comunităţile locale) 

•  Planul de management pentru prevenirea poluării  

•  Planul de gestionarea apelor (în special în ceea ce priveşte protecţia apelor) 

•  Planul de răspuns în situaţii de urgenţă (în special răspunsul în caz de accidente şi 

incidente în afara şantierului) 
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•  Planul de managementul materialelor periculoase  

•  Planul de management al Contractorului  

VMTG va furniza informaţii despre structura documentaţiei MS – figura va fi realizată ulterior  

5. Roluri şi responsabilităţi 

Procedurile operaţionale de cooperare pe şantier vor fi întocmite în Declaraţia de Lucru, un 

document care va fi ataşat ca anexă la Contractul dintre VestMoldTransGaz şi Contractor. Punctul de 

Contact de pe fiecare şantier, aşa cum este definit în Planul de Management al Contractorilor, este 

structura responsabilă pentru implementarea şi monitorizarea prevederilor operaţionale din 

Declaraţia de Lucru. 

Rolurile şi responsabilităţile cheie pentru implementarea acestui Plan de Management sunt 

următoarele: 

Roluri * Responsabilităţi 

Directorul VMTG 
•  Aprobă Planul de Management în domeniul Sănătăţii, 

Siguranţei şi Securităţii Comunităţii 

Directorul de Mediu şi Relaţii cu 
Comunitatea 

•  Asigură respectarea cerinţelor prevăzute în Planul 
Proiectului; 

•  Coordonează Ofiţerii Comunitari de Legătură (CLO) din 
cadrul PMU; 

•  Are responsabilitate generală pentru implementarea 
Planului, inclusiv a Contractorilor; 

•  Monitorizează şi revizuieşte planul în funcţie de 
modificările legislative sau alte cerinţe apărute; 

•  Oferă sprijinul necesar contractorilor, astfel încât aceştia 
să poată respecta Planul de Management în domeniul 
Sănătăţii, Siguranţei şi Securităţii Comunităţii; 

•  Se asigură că planul este pus la dispoziţia tuturor 
angajaţilor PMU şi contractorilor; 

•  Efectuează inspecţii periodice ale contractorilor pentru a 
monitoriza respectarea cerinţelor prezentului Plan. 

 

Personalul PIU din cadrul VMTG (de 
exemplu Coordonatori de mediu / 
Responsabili cu Sănătatea şi 
Siguranţa / Ofiţeri Comunitari de 
Legătură) 

•  Se asigură că toate activităţile se desfăşoară în 
conformitate cu cerinţele prezentului Plan de 
Management; 

•  Efectuează inspecţii de rutină pe şantierele de lucrări 
pentru a se asigura că toate activităţile se desfăşoară în 
conformitate cu CHSSMP; 

•  Se asigură că activităţile subcontractorilor se desfăşoară 
în conformitate cu cerinţele prezentului Plan de 
Management. 

Contractori 

•  Efectuează o evaluare a riscului asupra Sănătăţii şi 
Securităţii Comunităţii pentru banda de lucru aferentă şi 
implementează controale operaţionale pentru a rezolva 
aceste riscuri, precum şi măsurile privind ESIA, care sunt 
rezumate în ESMP-uri legate de sănătatea şi securitatea 
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Roluri * Responsabilităţi 

comunităţii; 
•  Încheie contracte cu societăţi autorizate pentru 

colectarea, recuperarea şi eliminarea tuturor categoriilor 
de deşeuri; 

•  Asigură transportul deşeurilor de către societăţi 
autorizate în conformitate cu prevederile legale; 

•  Se asigură că activităţile subcontractorilor se desfăşoară 
în conformitate cu cerinţele prezentului Plan de 
Management; 

•  Întocmeşte un raport lunar privind impactul asupra 
mediului, care include detalii despre modurile de 
prevenire sau reducere la minim a efectelor negative 
care pot apărea în timpul executării Proiectului; 

•  Raportează cu privire la toate pericolele, incidentele şi 
nerespectările apărute în timpul executării Proiectului. 

 

6. Management, atenuare, verificare şi monitorizare 

VMTG va întocmi un Plan de Management al Contractorilor, care va descrie relaţia dintre societate - 

reprezentată de PMU - şi contractori, pentru construcţia conductei şi AGI. Acest document va fi 

elaborat în strânsă corelare cu Planul de gestionare a forţei de muncă şi condiţiilor de muncă, care 

este deja disponibil. 

Planul de Management al Contractorilor va reglementa, de asemenea, aspecte precum integrarea 

eforturilor de muncă, interfeţele dintre PMU şi Contractori, interfeţele dintre subcontractori, 

administrarea forţei de muncă, gestionarea chestiunilor legate de OHS, înregistrarea lucrătorilor şi 

păstrarea evidenţelor, soluţionarea reclamaţiilor lucrătorilor, comunicarea cu lucrătorii, facilităţile şi 

cazarea lucrătorilor, gestionarea şi susţinerea sub-contractorilor, raportarea cu privire la progres, 

procesul de revizuire şi acceptare. 

Spaţiilor de trai ale lucrătorilor au diverse efecte permanente asupra comunităţilor din preajmă. 

Pentru a le gestiona, Contractorii trebuie să promoveze un Plan complet de Management al Relaţiilor 

Comunitare în conformitate cu condiţiile socio-economice ale localităţilor învecinate. 

În timpul elaborării Planurilor de Management, au fost identificate foarte multe posibile riscuri, iar 

aceste Planuri au prevăzut şi abordat măsuri specifice de atenuare şi monitorizare. 

Eventualele efecte asupra comunităţilor aflate de-a lungul traseului Proiectului pot apărea mai ales în 

faza de construcţie şi sunt generate în principal de desfăşurarea temporară a forţei de muncă a 

Contractorilor în zona în care va fi implementat Proiectul. 

Principalele măsuri de atenuare cu privire la chestiuni legate de sănătatea, siguranţa şi securitatea 

comunităţii, prevăzute în diferitele Planuri de Management (Planul de gestionare a drumurilor şi 

traficului, Planul de gestionare a forţei de muncă şi condiţiilor de muncă, Planul privind implicarea 

părţilor interesate, Planul de măsuri de sănătate şi siguranţă, Planul de Management în domeniul 

Sănătăţii şi Siguranţei Comunităţii şi Planul de răspuns în situaţii de urgenţă, Planul de gestionarea 

apelor și Planul de management al biodiversităţii) sunt enumerate mai jos: 
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Planul de gestionare a drumurilor şi traficului  

•  Evitarea, reducerea la minim sau modificarea densităţii traficului cu impact asupra altor 

participanţi la trafic şi asupra comunităţii locale, în general (în special gestionarea efectelor 

generate de utilizarea noului drum de acces şi a drumurilor publice); 

•  Contractorii sunt obligaţi să întocmească Planuri de gestionare a traficului care să detalieze 

rutele şi măsurile de atenuare pentru traficul pentru construcţii, transportul conductelor şi al 

materialelor de construcţii; 

•  Curăţarea anvelopelor mijloacelor de transport la ieşirea din zonele de lucru, în cazul utilizării 

drumurilor publice;  

•  Asigurarea accesului la conductă prin intermediul căilor existente. Utilizarea coridoarelor 

comune atât pentru conducte, cât şi pentru drumuri pentru a se reduce perturbarea zonei; 

•  Asigurarea că vehiculele lucrătorilor sunt parcate în zone dedicate pentru a se reduce la 

minim orice perturbare a comunităţilor locale; 

•  Informarea comunităţilor despre ruta / rutele de transport şi programul prevăzut dacă ruta / 

rutele de transport se apropie de sau trec(e) prin sate. Acest lucru se va realiza prin 

implicarea părţilor interesate cheie relevante (Secţia de poliţie); 

•  Implementarea unui program de conştientizare cu privire la siguranţa rutieră şi trafic. Acest 

lucru se poate realiza împreună cu liderii comunităţii, cu autorităţile şi cu alte instituţii 

specializate (Secţia de poliţie) cu comunităţile locale de-a lungul rutelor de transport utilizate 

intens; 

•  Respectarea limitelor de viteză atunci când traversează sate cu trafic intens; 

•  Transporturile supradimensionate trebuie să fie însoţite de prestatori de servicii specializate; 

•  Elaborarea Planului de gestionare a traficului având în vedere zonele sensibile (zone naturale 

protejate, şcoli, spitale, monumente, zone cu destinaţie turistică). 

Planul de gestionare a forţei de muncă şi condiţiilor de muncă  

•  Implementarea de măsuri pentru reducerea impactului asupra mediului socio-economic chiar 

înainte de începerea lucrărilor, de exemplu stabilirea rutelor ocolitoare, instalarea de panouri 

izolatoare fonic, demarcarea şi instalarea de elemente de avertizare aferente zonei în care se 

execută lucrările, asigurarea unor reţele alternative de utilităţi, etc.;  

•  Este probabil ca o parte din forţa de muncă să fie angajată din alte ţări, prin urmare 

respectivii lucrători trebuie să respecte, cu stricteţe, Codul de conduită al lucrătorilor, care 

este inclus în Condiţiile privind forţa de muncă şi Condiţiile de muncă. MP va ajuta la 

atenuarea oricăror chestiuni neprevăzute privind perturbarea comunităţii;  

•  Stabilirea programelor de lucru şi a programelor adaptate la elementele locale, pentru a 

elimina suprapunerea cu perioade sensibile (proiecte sociale locale, târguri, vacanţe, etc.). 

Respectarea programelor de lucru, a regulilor de lucru şi modificarea programului de lucru în 

funcţie de climă; 



 
Se va insera LOGO-UL VMTG 

 
Pagina 11 din 18 

•  Stabilirea unor modalităţi de atenuare a impactului pe care îl generează prezenţa unui număr 

mare de lucrători străini, adesea bărbaţi, cu fond cultural şi religios diferit, modalităţi de a 

atenua posibila schimbare a structurilor sociale, economice şi politice ca urmare a 

modificărilor aduse accesului la oportunităţile de generare a veniturilor; 

•  Lucrările de construcţie trebuie marcate şi înconjurate cu o bandă de siguranţă pentru a 

demarca zona de lucru. Coridoarele de lucru vor fi împrejmuite cu gard după caz (a se vedea 

măsurile de atenuare specifice) pentru a se evita pătrunderea intenţionată sau 

neintenţionată, iar panourile de semnalizare vor fi montate pentru protecţie; 

•  Reducerea riscului creşterii bolilor transmisibile, a corupţiei, a comerţului cu substanţe 

ilegale, precum droguri, alcool, infracţiuni mărunte şi alte tipuri de violenţă, accidente rutiere 

prin organizarea de cursuri de instruire pentru toţi lucrătorii şi prin activităţi de monitorizare 

şi verificare corespunzătoare; 

•  Contractorii vor indica foarte clar condiţiile de restrângere dintr-o fază incipientă a 

proiectului. Ca urmare a naturii sale, proiectul actual are o durată limitată şi, prin urmare, vor 

exista situaţii de restrângere colectivă. Contractorii vor trebui să respecte toate prevederile 

legislaţiei muncii, în vigoare în Moldova, în ceea ce priveşte restrângerea şi cele mai bune 

practici internaţionale şi cerinţele IFI. 

Planul privind implicarea părţilor interesate  

•  Evitarea conflictelor, a accidentelor sau a altor forme de perturbare a liniştii publice şi a 

climatului social local sănătos, prin introducerea de Ofiţeri Comunitari de Legătură (CLO) I. 

CLO va fi în contact permanent cu comunitatea, va oferi comunităţii informaţii, va stimula 

conştientizarea cu privire la riscurile pe care proiectul le poate genera şi va promova 

practicile de comportament sigur în apropierea şantierelor (în special în ceea ce priveşte 

instruirea şi informarea CLO); 

•  Asigurarea accesului la un mecanism de depunere a reclamaţiilor de către orice parte 

interesată şi comunitatea locală, care ar trebui să ofere posibilitatea de exprimare / 

înregistrare oficială a tuturor preocupărilor, reclamaţiilor şi nemulţumirilor persoanelor fizice 

sau ale altor entităţi şi de facilitare a hotărârilor care ar trebui acceptate de comun acord de 

către părţi. Pe parcursul executării proiectului, mecanismele de comunicare a reclamaţiilor şi 

plângerilor de către persoane fizice şi comunităţi vor rămâne active, iar procedurile de 

înregistrare şi răspuns vor fi actualizate cu regularitate, în conformitate cu necesităţile 

autorităţilor locale; 

•  Informarea şi consultarea comunităţilor locale cu privire la Proiect şi activităţi. Activităţile vor 

fi planificate astfel încât să includă măsuri de atenuare şi activităţi de implicare a părţilor 

interesate. Acest lucru se va realiza împreună cu autorităţile locale;  

•  Elaborarea de programe educaţionale / campanii de informare pentru comunităţile locale (în 

special copiii) cu privire la riscurile pentru sănătate şi siguranţă asociate perioadei de 

construcţie; 

•  Identificarea zonelor sensibile (cum ar fi zonele prin care coridorul de construcţie trece prin 

zone locuite) în fiecare perimetru care va fi afectat în faza de construcţie, astfel încât să se 

poată lua măsurile necesare pentru a se evita apariţia unor elemente de disconfort, de 
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inconveniente la nivel local şi abordarea prin soluţii timpurii pentru limitarea impactului 

socio-economic.  

Planul de management pentru prevenirea poluării  

•  Prevenirea, evitarea sau reducerea la minim a expunerii comunităţilor la boli cauzate de 

zgomot, poluarea apei şi a solului); 

•  Implementarea unui Program de monitorizare a calităţii aerului, în special în apropierea 

zonelor rezidenţiale cu impact semnificativ determinat ca fiind „ridicat”, în împrejurimile şi în 

zonele de organizare a şantierului. 

Planul de gestionarea apelor  

•  Apele uzate nu ar trebui să pătrundă în corpurile de apă de suprafaţă fără o evaluare 

prealabilă şi un tratament, dacă este necesar (Planul de gestionarea apelor);  

•  Contractorii vor întocmi şi implementa un plan adecvat pentru prevenirea poluării 

accidentale a apelor pe baza registrului de angajamente aferente proiectului (Planul de 

gestionarea apelor); 

•  Apele uzate menajere vor fi separate de scurgerile de apă dăunătoare şi uleioasă de pe toate 

şantierele;  

•  Evitarea, reducerea la minim sau modificarea impactului direct asupra activităţilor 

prestatorilor de servicii locali (furnizori care asigură alimentarea cu apă, energie electrică, 

etc.) şi ale contractorilor locali (Planul de gestionarea apelor, în special, în ceea ce priveşte 

protecţia surselor de apă); 

•  În cazul întreruperii (planificate sau neplanificate) a utilităţilor, Contractorul(ii) va/vor 

coopera într-o manieră eficientă cu furnizorul(ii) de utilităţi şi cu autorităţile locale şi va/vor 

lua toate măsurile necesare pentru a informa în timp util comunitatea (ori de câte ori acest 

lucru este posibil) şi pentru a reduce respectiva perturbare cât mai mult posibil. 

Planul de răspuns în situaţii de urgenţă  

•  Îmbunătăţirea / creşterea nivelului de răspuns din partea instituţiilor autorizate (poliţie, 

spitale, unităţi de urgenţă, etc.) la situaţiile de urgenţă (în special în cazul unor accidente şi 

incidente din afara şantierului); Contractorii vor elabora Planuri adecvate de răspuns în 

situaţii de urgenţă, pentru activităţi din afara şantierului, în conformitate cu Planul de 

răspuns în situaţii de urgenţă şi Planul de management al Contractorului;  

•  Scurgerile accidentale de combustibil sau ulei vor fi colectate şi eliminate rapid cu material 

absorbant, fiind colectate în containere închise şi etichetate - depozitate temporar în spaţii 

special desemnate până la livrarea lor către un operator autorizat pentru colectarea / 

eliminarea deşeurilor de ulei); 

•  Efectuarea de simulări privind situaţiile de urgenţă în cazul în care are loc o poluare 

accidentală cu impact asupra resurselor de apă. Implicarea împreună cu părţile interesate 

cheie relevante (Secţia de Poliţie, Brigada de Pompieri, Inspectoratul pentru Situaţii de 
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Urgenţă, Direcţia de Sănătate Publică, etc.) pentru efectuarea de simulări în conformitate cu 

legislaţia în vigoare în România.  

Planul de managementul materialelor periculoase  

•  Depozitarea materiale incompatibile (acizi, baze, substanţe chimice inflamabile, oxidante, 

reactivi) în zone separate şi prin instalaţii de izolare care separă zonele de depozitare a 

materialelor. Depozitarea şi utilizarea substanţelor dăunătoare se va face în condiţii de 

maximă securitate astfel încât să se evite posibilitatea deversării accidentale a acestora; 

•  Înregistrarea numărului de reclamaţii primite de la comunitate în legătură cu aspecte legate 

de managementul substanţelor periculoase. 

Indicatori de performanţă şi măsuri de monitorizare avute în vedere: 

Tabelul 2. Indicatori Cheie de Performanţă 

Cod  KPI Prag obiective / acţiuni Măsură de 

monitorizare 

KPI-CHSSMP01 

Numărul de neconformităţi cu 
măsurile privind sănătatea, 
siguranţa şi securitatea 
comunităţii, aşa cum sunt 
identificate în măsurile 
preconizate pentru protejarea 
comunităţii locale în etapa de 
execuţie a Proiectului 

Reducerea la minim şi 
vizarea unui nivel zero pe 
an 

A se vedea Anexa 1 
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Cod  KPI Prag obiective / acţiuni Măsură de 

monitorizare 

KPI-CHSSMP02 

Numărul de incidente 
înregistrate cu privire la 
securitate, care implică 
lucrători din cadrul Proiectului 
şi membrii ai populaţiei locale 

Reducerea la minim şi 
îmbunătăţirea continuă 

A se vedea Anexa 1 

KPI-CHSSMP03 

Numărul de cazuri de boli 
transmisibile, emis de 
instituţiile locale de sănătate 
publică pe baza rapoartelor 
medicale 

Nicio creştere 
semnificativă a numărului 
de cazuri de boli în cadrul 
comunităţii  

A se vedea Anexa 1 

KPI-CHSSMP04 

Numărul total de reclamaţii 
venite de la comunităţile 
locale, aşa cum este reflectat 
de mecanismul privind 
reclamaţiile, împărţit în 
reclamaţii primite / care au 
primit răspuns la timp / 
închise / deschise 

Reducerea la minim a 
numărului de reclamaţii  

A se vedea Anexa 1 

KPI-CHSSMP05 

Numărul de incidente sociale, 
cum ar fi scurgerile 
accidentale, întreruperea 
culturilor în cazul funcţionării 
necorespunzătoare a utilajelor  

Reducerea la minim şi 
vizarea unui nivel zero pe 
an 

A se vedea Anexa 1 

KPI-CHSSMP06 
Numărul de reclamaţii legate 
de sănătatea şi securitatea 
comunităţii 

Reducerea la minim a 
numărului de reclamaţii 

A se vedea Anexa 1 
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Anexa 1. Cerinţe prevăzute de Planul de Management în domeniul 

Sănătăţii, Siguranţei şi Securităţii Comunităţii în conformitate cu 

ESIA a Proiectului  
 

 

ASPECT  MĂSURĂ DE ATENUARE RESPONSABILITATE CRONOLOGIE  

Faza de construcţie 

Creşterea expunerii 

comunităţii la riscuri 

pentru sănătate, 

siguranţă şi securitate 

(accidente, materiale 

periculoase, 

comportament 

necorespunzător al 

forţelor de securitate, 

praf, zgomot, etc.) 

Îngrădirea şantierului la 

graniţele ROW atunci când 

acesta se află în apropierea 

unor sate şi montarea de 

indicatoare prin care se 

interzice intrarea şi a altor 

indicatoare de avertizare 

VMTG Atunci când se află 

în apropierea unor 

sate 

depozitarea în siguranţă a 

conductelor neutilizate 

VMTG Continuu în timpul 

construcţiei 

folosirea de suflante, 

aspiratoare sau apă pentru 

îndepărtarea materialelor 

uscate de pe vehicule, 

evitându-se astfel depunerea 

de noroi sau pământ pe 

drumuri 

VMTG Continuu în timpul 

construcţiei 

Limitarea lungimii şanţului 

deschis la 10-12 km în orice 

moment. 

VMTG Continuu în timpul 

construcţiei 

Respectarea Planului public 

de consultare şi divulgare 

(PCDP) întocmit pentru acest 

proiect 

VMTG Continuu în timpul 

construcţiei 

Asigurarea că PAP au acces 

liber şi facil la un mecanism 

independent şi eficient de 

soluţionare a reclamaţiilor 

VMTG Continuu în timpul 

construcţiei 
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ASPECT  MĂSURĂ DE ATENUARE RESPONSABILITATE CRONOLOGIE  

Dezvăluirea de informaţii 

relevante referitoare la 

proiect către părţile 

interesate 

VMTG Continuu în timpul 

construcţiei 

Prevenirea sau reducerea la 

minim a posibilei expuneri a 

comunităţii la materiale 

periculoase 

VMTG Continuu în timpul 

construcţiei 

Controlarea siguranţei 

transportului printr-un Plan 

de gestionare a traficului şi 

printr-o serie de măsuri şi 

programe de siguranţă rutieră 

VMTG Cu o lună înainte 

de începerea 

lucrărilor de 

construcţie 

Evitarea sau reducerea la 

minim a efectelor negative 

generate de activităţile 

proiectului asupra aerului, 

solului, apei, vegetaţiei şi 

faunei şi a altor resurse 

naturale 

VMTG Continuu în timpul 

construcţiei 

Stabilirea de politici / măsuri 

pentru prevenirea 

accidentelor / de pregătire în 

situaţii de urgenţă 

VMTG Cu o lună înainte 

de începerea 

lucrărilor de 

construcţie 

Sprijinirea şi colaborarea cu 

comunitatea şi cu agenţiile 

locale de guvernământ în 

pregătirile lor pentru a 

răspunde eficient în situaţii de 

urgenţă 

VMTG Continuu în timpul 

construcţiei 

În cazul în care sunt prestate 

servicii de securitate, 

asigurarea că cei care asigură 

paza nu au fost implicaţi în 

abuzuri în trecut, că sunt 

instruiţi corespunzător, că au 

un comportament adecvat 

VMTG Înainte de a semna 

contracte cu 

personalul care 

asigură paza  



 
Se va insera LOGO-UL VMTG 

 
Pagina 17 din 18 

ASPECT  MĂSURĂ DE ATENUARE RESPONSABILITATE CRONOLOGIE  

faţă de cetăţeni şi alţi lucrători 

şi că acţionează în 

conformitate cu legea 

aplicabilă 

Apropierea de sate va fi 

considerată ca fiind suficientă 

pentru a oferi oportunităţi ca 

lucrătorii să folosească 

serviciile comunitare în timpul 

lor liber (supermarketuri, 

restaurante, etc.), dar nu 

suficientă pentru a deranja 

populaţia prin zgomot şi 

lumini de securitate pe timpul 

nopţii; 

VMTG În timpul etapei de 

proiectare 

detaliată 

Va fi întocmit un Cod de 

Conduită al Lucrătorilor, iar 

lucrătorii vor fi informaţi 

despre acesta  

VMTG Cu o lună înainte 

de începerea 

lucrărilor de 

construcţie 

Proiectarea şi construirea 

proiectului în conformitate cu 

standardele internaţionale 

pentru prevenirea şi 

combaterea pericolelor de 

incendiu şi explozie 

VMTG Faza de proiectare 

detaliată şi Faza de 

construcţie 

Efectuarea de audituri şi 

verificări periodice pentru ca 

măsurile să fie implementate 

corect 

VMTG Toate fazele 

proiectului 

Faza de exploatare 

Deteriorarea structurilor 

(drumuri, căi ferate) şi 

riscuri pentru viaţa 

oamenilor în cazul unei 

scurgeri de gaze urmate 

de o explozie 

Exploatarea proiectului în 

conformitate cu standardele 

internaţionale pentru 

prevenirea şi combaterea 

pericolelor de incendiu şi 

explozie 

VMTG Faza de exploatare 
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ASPECT  MĂSURĂ DE ATENUARE RESPONSABILITATE CRONOLOGIE  

Întocmirea unui Plan de 

prevenire, pregătire şi răspuns 

în situaţii de urgenţă, care să 

implice autorităţile publice 

competente. O parte din plan 

va consta în înfiinţarea unui 

sistem de notificare 

telefonică. 

VMTG Cu şase luni înainte 

de începerea 

exploatării 

Asigurarea unui serviciu de 

localizare a conductelor 

VMTG cu regularitate în 

timpul exploatării 

Efectuarea de audituri şi 

verificări periodice pentru ca 

măsurile să fie implementate 

corect 

VMTG Faza de exploatare 

 

 


