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ABREVIERI FOLOSITE ÎN PLAN: 

LWCMP - Plan de Management pentru Muncă şi Condiţii de Muncă  

HSSE - Sănătate, Siguranţă, Securitate şi Mediu 

PMU – Unitatea de Management al Proiectului 
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CUP – Unitatea Punctului de Contact 

SoW – Instrucţiuni pentru Lucrare 

CESMPs - Planuri de Management în domeniile Mediu şi Social în Construcţii 

F-ECSMPs - Planuri Cadru de Management în domeniile Mediu şi Social în Construcţii 

SNTGN – Compania Naţională de Transport al Gazelor Naturale 

PSD – Documente Sursă ale Proiectului 

KPI - Indicatori de Performanţă şi Calitate 

EBRD – Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 

HSE-MS – Sistem de Management pentru Sănătate, Siguranţă şi Mediu  

CHSMP – Plan de Management pentru Comunitate, Sănătate şi Siguranţă  

ERMP - Plan de Management pentru Intervenţii în Situaţii de Urgenţă 

HSSMP - Plan de Management pentru Sănătate, Siguranţă şi Securitate 

CSR – Politici Sociale ale Companiei 

GD – Hotărâre a Guvernului 

OJ – Jurnalul Oficial 

 

1 INTRODUCERE 
1.1 PREZENTARE GENERALĂ 

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 amplasamentului Proiectului este prezentată în Figura 1. 
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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, 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 ÎN DOMENIILE MEDIU ŞI SOCIAL 

Proiectul face obiectul unor numeroase cerinţe referitoare la domeniile social şi protecţia mediului care sunt 

gestionate de VMTG prin implementarea Sistemului său de Management cu privire la  Sănătate, Securitate 

şi Protecţia Mediului (HSE-MS)1. Prezentul HSE-MS include un Plan Cadru specific de Management în 

domeniile Mediu şi Social în Construcţii (F-CESMP), precum și Planuri legate de acesta, specifice pentru 

aspecte/activităţi deosebite, de Management în domeniile Mediu şi Social în Construcţii (CESMPs). Faza 

                                                           
 

1 Manual de management integrat Calitate-Mediu-Securitate și Sănătate în Muncă, cod MSMI-CMSSO Ed. 03/Rev. 



Traducere din limba engleză 

 

Pagina 5 din 57                                           Document Nr. 
 
 

operațională a ESMPs va fi dezvoltată într-o etapă ulterioară înainte de exploatarea conductei. Abordarea 

globală a integrării documentelor de mai sus este descrisă în documentul F-CESMP propriu-zis. 

 Angajamentele de mediu şi sociale referitoare la Planul de Management pentru Muncă şi Condiţii de 

Muncă (LWCMP) pot fi găsite în Anexa 1, împreună cu măsuri generale de atenuare şi activităţi de 

management. 

   

1.3 MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR 

Documentele vor fi administrate şi controlate de Compartimentul de Control şi Arhivare a Documentelor din 

cadrul Unităţii de Management al Proiectului Gazoductului Ungheni-Chişinău (PMU). 

Beneficiarul și Antreprenorii vor stabili unități de punct de contact pentru a monitoriza acțiunile, evenimentele 

și pentru a corecta erorile la nivelul amplasamentului. Toate soluțiile propuse vor fi raportate la PMU  

Gazoductului Ungheni-Chișinău, Unitatea de Management al Schimbării. Această structură este 

responsabilă pentru deciziile, luate cu aprobarea managerului de Proiect - serviciilor de management, 

referitoare la elaborarea procedurilor care pot fi aplicate pe toate amplasamentele sau pe anumite 

amplasamente, precum și pentru actualizarea documentelor LWCMP. Antreprenorii vor fi responsabili pentru 

asigurarea respectării depline a tuturor cerințelor legale naționale legate de muncă şi de condițiile de muncă 

ale tuturor lucrătorilor lor și ale lucrătorilor subcontractanților. Antreprenorii vor trebui să elaboreze un plan 

de cazare pentru lucrători care să fie prezentat VestMoldTransGaz și aprobat de către echipa de 

management înainte de implementare. 

 

 

2. OBIECTIVUL ŞI SCOPUL DOCUMENTULUI 
2.1 OBIECTIVUL CESMPs 

Obiectivele generale ale CESMPs sunt descrise în Documentul F-CESMP. Planul de Management pentru  

Muncă și Condiții de Muncă (denumit în continuare LWCMP) consolidează și precizează angajamentele 

specifice legate de acest aspect, acțiunile și cerințele legale/de autorizare din principalele Documente Sursă 

ale Proiectului și identifică: 

• Acțiuni de management necesare pentru a contribui la atenuarea impacturilor Proiectului. 

• Cerințe de monitorizare asociate, legate de domeniile mediu și social. 

• Funcţii și responsabilități în ceea ce privește aceste măsuri de management și de monitorizare. 

• Cerințe de competență și instruire. 

• Indicatori Cheie de Performanță (KPI) pentru aceste elemente în scopul evaluării performanței. 

• Proceduri de verificare pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor planului. 

 

În cazul în care LWCMP descrie acțiunile de atenuare și de monitorizare necesare, responsabilitatea pentru 

astfel de acțiuni este atribuită în mare parte antreprenorilor, dar poate fi atribuită şi VestMoldTransGaz. În 

unele cazuri, acțiunile sunt descrise prin referințe încrucișate la alte documente ale Proiectului, în cazul în 

care acest lucru este adecvat. 
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2.2 ABORDAREA  PROIECTULUI CU PRIVIRE LA PLANUL DE MANAGEMENT PENTRU MUNCĂ ŞI 

CONDIŢII DE MUNCĂ  

Proiectul Gazoductului Ungheni-Chișinău este un proiect liniar, care va implica mobilizarea unui număr mare 

de lucrători pe parcursul unei perioade limitate de timp. Asigurarea unei bune activităţi în muncă şi a unor 

condiții bune de muncă pentru toate persoanele care vor fi angajate în cadrul procesului de realizare a 

Gazoductului Ungheni-Chișinău este de mare prioritate pentru VestMoldTransGaz. Majoritatea lucrătorilor 

vor aparține antreprenorilor VestMoldTransGaz sau subcontractanților acestora. Cu toate acestea, principiile 

VestMoldTransGaz legate de muncă şi de condițiile de muncă vor trebui implementate de toate părțile 

implicate în realizarea proiectului. Cazarea va fi responsabilitatea Antreprenorilor, care vor trebui să 

elaboreze propriul plan în acest sens, în conformitate cu legislația și normele naționale și internaționale, dar 

și cu prezentul LWCMP. 

 

LWCMP reprezintă un instrument care îndrumă Constructorii în ceea ce privește conformitatea cu 

documentațiile de licitaţie, pentru ca aceştia: 

-să respecte munca şi condițiile de muncă pentru toți lucrătorii lor și lucrătorii subcontractanților lor, în 

conformitate cu cadrul legal al Republicii Moldova. 

-să respecte condițiile sociale și de mediu pe amplasamente și pe frontul de lucru; 

-să promoveze condițiile și normele lucrătorilor privind sănătatea, siguranța și securitatea; 

-să promoveze comportamentul pozitiv al muncitorilor în aşezările de pe traseul gazoductului; 

-să reducă impactul negativ al Proiectului; 

În special, prevederile prezentului Plan se vor conforma legislației naționale și bunelor practici internaționale 

în ceea ce privește, dar fără a se limita la, următoarele:  

• Acordarea tuturor drepturilor pentru toţi lucrătorii, astfel cum este prevăzut în legislația națională  

• Eliminarea muncii copiilor, a muncii forțate și a tuturor formelor de discriminare legate de forța de muncă 

• Toți lucrătorii care aparțin antreprenorilor și/sau subcontractanților (și tuturor celorlalte terțe părți) trebuie  

să fie înregistrați legal  

• Elaborarea unui sistem de înregistrare a lucrătorilor care să permită VestMoldTransGaz să ţină evidența 

tuturor muncitorilor de pe fiecare amplasament şi să identifice persoana (organizaţia) pentru care aceştia 

lucrează în mod direct 

• Fiecare antreprenor/subcontractant trebuie să ţină un registru pentru toți lucrătorii săi. Acest registru trebuie 

să conțină date precum: numele, vârsta, sexul, orele lucrate, salariile, plățile efectuate (inclusiv plățile pentru 

ore  suplimentare) și orice deduceri efectuate din salariile lor. Registrul trebuie să respecte cerinţele legislaţiei 

naționale privind înregistrarea lucrătorilor. 

• Instituirea unui mecanism coerent și integrat de plângere pentru toți lucrătorii implicați în proiectul 

Gazoductului Ungheni-Chișinău (ai VestMoldTransGaz, antreprenorilor săi și subcontractanților acestora) (a 

se vedea ANEXA 4 – FORMULAR DE PLÂNGERE) 

• Dezvoltarea unui plan de cazare pentru lucrători care trebuie să ia în considerare aspecte precum:  

o disponibilitatea condiţiilor minime de spațiu, încălzire, ventilație pentru fiecare lucrător; 

o disponibilitatea instalațiilor sanitare, de spălătorie și de gătit, precum și a apei potabile;  

o amplasarea locului de cazare în raport cu locul de muncă; 
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o disponibilitatea facilităţilor locale pentru sănătate, siguranță la incendiu sau alte pericole sau 

perturbări; 

o disponibilitatea facilităților de prim ajutor și medicale; 

 

Există mai multe etape ale procesului de abordare a problemelor ridicate de cazarea lucrătorilor. Acestea 

sunt:  

• evaluarea necesităţii de locuințe pentru proiect și, dacă aceasta există, ce fel de locuinţe;  

• evaluarea impactului asupra comunităților locale și planificarea atenuării efectelor negative potențiale;  

• cunoaşterea cadrului de reglementare național și local; 

• stabilirea standardelor care se aplică locaţiei facilităţilor, construcției locuințelor și furnizării utilităţilor;  

• gestionarea cazării.  

 

 

2.3 OBIECTIVUL PREZENTULUI LWCMP 

Obiectivul LWCMP este de a oferi VestMoldTransGaz îndrumările generale și specifice pentru a se asigura 

că toți antreprenorii vor putea proteja drepturile lucrătorilor, sănătatea, siguranța și securitatea în timpul 

perioadei de implementare a proiectului.  

 

LWCMP stabilește normele și reglementările care vor trebui respectate de către toți antreprenorii care vor 

lucra pentru proiectul Gazoductului Ungheni-Chișinău. De asemenea, vor exista dispoziții specifice pentru 

antreprenorii care vor organiza cazarea lucrătorilor în timpul implementării proiectului. Totodată, acesta 

detaliază responsibilitățile fiecărei părți angajate în acest proces și definește criteriile de monitorizare și 

evaluare necesare pentru realizarea proiectului. 

  

   

2.4 SCOPUL  LWCMP 

 
LWCMP se centrează pe: 

o Condiţiile Generale şi specifice de Muncă; 

o Cazarea lucrătorilor; 

o Codul de conduită al lucrătorilor.   

 

LWCMP defineşte acţiunile şi măsurile necesare pentru: 
 

o A se asigura că forța de muncă în construcții necesară pentru Proiect are opțiuni de cazare 
adecvate pe parcursul întregii perioade de construcție;  

o A se asigura că forța de muncă în construcții are un impact minim asupra comunităților locale și 
regionale, respectă cultura și tradiția locală, normele sociale și cadrul juridic; 
 
LWCMP este elaborat pentru: 
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• A evidenția acțiunile necesare asigurării unor măsuri eficiente de sănătate, siguranță și securitate de către 
toți antreprenorii, în cadrul facilităților de cazare pentru lucrători; 
• A asigura că toate standardele internaționale referitoare la muncă, condiţiile de trai și bunăstare în cadrul 
unei unități de cazare pentru lucrători sunt îndeplinite de către toți antreprenorii;  
• A minimiza apariţia situațiilor critice accidentale și intenționate;  
• A detalia măsurile specifice de control care trebuie implementate de Antreprenori (și subcontractanți)  
• A asigura că cerințele menționate în concluziile ESIA, în standardele internaționale suplimentare de Mediu,  
şi de Evaluare, în legislația Republicii Moldova, în cerințele Creditorilor și autorizaţiile de construire specifice 
Proiectului sunt luate în considerare de către toți antreprenorii și subcontractanții 
• A asigura că politicile și procedurile interne ale VestMoldTransGaz sunt recunoscute și respectate pe deplin 
de către toți antreprenorii. 
 

 

3. POLITICI CHEIE, LEGISLAŢIE, NORME ŞI STANDARDE 
3.1 PREZENTARE GENERALĂ 

Întregul cadru legislativ, politicile și standardele au fost luate în considerare pentru elaborarea prezentului  

Plan, pentru a promova cele mai bune practici, pentru a crește eficacitatea și pentru a răspunde la solicitările  

sociale și de mediu. 

 

Această secțiune oferă un rezumat al politicilor, cerințelor legale și de reglementare și ale altor standarde 

aplicabile, relevante pentru prezentul LWCMP. Acestea se referă la Documentul privind Standardele de 

Proiect. În cazul în care standardele menționate mai jos sunt incompatibile sau contradictorii, abordarea 

Proiectului este de a aplica standardul cel mai strict, cu excepția cazului în care este altfel precizat în 

Documentul privind Standardele de Proiect. Beneficiarul va finaliza această documentație, înainte de etapa  

de construcție, în conformitate cu prevederile ESMP-urilor, documentelor de licitaţie, cadrului juridic, 

rerecomandărilor EBRD și celor mai bune practici identificate pentru proiecte similare. 

 

Managementul Proiectului lucrează la elaborarea glosarului pentru documentaţie, persoana responsabilă 

fiind Managerul pentru servicii. 

 

 

3.2 POLITICILE COMPANIEI  

VestMoldTransGaz a adoptat un Regulament Intern. Aceste politici se aplică VestMoldTransGaz și tuturor 

activităților desfășurate de Companie ca parte a Proiectului. Prin acest Plan, Beneficiarul solicită 

antreprenorilor să respecte politicile sale în materie de sănătate, siguranță, securitate și mediu și politicile 

sale sociale. 

 

 

3.3 LEGISLAŢIE NAŢIONALĂ ŞI AUTORIZAŢII 

Proiectul (și toți antreprenorii) vor respecta toate cerințele reglementărilor naționale relevante (inclusiv 

autorizaţiile specifice – a se vedea mai jos), în funcţie de modul în care acestea se aplică activităților lor. Un 

rezumat al celor mai pertinente astfel de cerinţe la nivel național, relevante pentru realizarea Proiectului din 
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punct de vedere al mediului și social, este prezentat în Documentul Standardelor Proiectului, precum și în 

fiecare plan al facilităţilor de cazare. Totodată, toți antreprenorii sunt obligați să respecte toate cerințele 

relevante ale reglementărilor naționale. Deşi antreprenorii sunt obligați să verifice ei înşişi cerințele celor mai 

recente reglementări, o listă orientativă a legislației naționale a Republicii Moldova este prezentată în fiecare 

plan menționat de F-CESMP. 

 

• Legea nr. 186-XIV/2008 privind sănătatea și siguranța la locul de muncă; 

• GD nr. 80/2012 reguli de securitate și siguranță pentru amplasamentele temporare și mobile; 

• GD nr. 353/05.05 2010, privind condițiile de sănătate și de siguranță pentru locurile de muncă. Decizia de 

transpunere a Directivei 1989/654/CEE, publicată în JOCE nr. L 393/1989. 

• Cod 154/2003 – Codul Muncii din Republica Moldova; 

• Cod 985/2002 – Codul Penal din Republica Moldova;  

 

Alte GD care transpun directivele UE: 

 

• GD nr. 353/05.05 2010, referitoare la condițiile de sănătate și de siguranță pentru locurile de muncă. 

Decizia de transpunere a Directivei 1989/654/CEE, publicată în JOCE nr. L 393/1989. 

• GD nr. 603/11.08.2011, referitoare la utilizarea echipamentelor de protecție de către lucrători la locurile de 

muncă. Decizia de transpunere a Directivei 2009/104/CE, publicată în JOCE nr. 260, 3.10.2009. 

• GD nr. 362/27.025.2014, referitoare la condițiile de muncă cu risc de zgomot. Decizia de transpunere a 

Directivei 2003/10/CE, publicată în JOCE nr. L 42/2003. 

• GD nr. 589/12.05.2016, referitoare la condițiile de muncă cu risc de vibrații. Decizia de transpunere a 

Directivei 2002/44/CE publicată în JOCE nr. L 177/2002GD, nr. 552/12.07.2017 privind condițiile de 

sănătate și de siguranță ale lucrătorilor în exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor naturale; 

 

Autorizațiile de construire pentru Proiect sunt emise de autoritățile de reglementare ale Republicii Moldova. 

Autorizaţiile cheie care trebuie luate în considerare în cadrul Proiectului și de antreprenori sunt enumerate 

mai jos. Totodată, antreprenorii trebuie să se asigure că sunt îndeplinite cerințele relevante ale diverselor 

autorizaţii legate de construcție aferente Proiectului, emise de autoritățile de reglementare naționale (și 

locale). Se vor aplica şi orice cerințe care decurg din revizuirea/modificarea acestor autorizaţii. Autorizaţiile  

cheie sunt rezumate în Documentul Cadru F-CESMP.  

o Autorizaţii de Construire 

o Autorizaţie de pentru Clădire 

o Acordul/Autorizaţia de Mediu 

o Autorizaţia Arheologică 

o Certificate de Urbanism 

 

 

3.4 STANDARDE ŞI ANGAJAMENTE INTERNAŢIONALE 

Standardele internaţionale aplicabile Proiectului sunt clasificate după cum urmează: 

• Standardele relevante ale Creditorului (în primul rând Cerinţele de Performanţă ale EBRD), 
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• Ghidurile internaţionale relevante de practică în industrie, 

• Convenţiile internaţionale relevante ratificate de Republica Moldova. 

• Acordurile interguvernamentale relevante ratificate de Republica Moldova. 

• Orice alte standarde suplimentare specifice, adoptate pentru Proiect. 

Lista completă a standardelor aplicabile este prezentată în Documentul Standardelor Proiectului şi în 

planurile sectoriale specifice pentru facilităţile de cazare. 

 

 

4. PLANUL DE MANAGEMENT PENTRU CAZAREA LUCRĂTORILOR   
4.1 PREZENTARE GENERALĂ 

Planul de Management pentru Cazarea Lucrătorilor, elaborat în temeiul prevederilor EBRD și al politicilor 

VestMoldTransGaz, este destinat să stabilească standardele de cazare ale lucrătorilor care va fi asigurată  

de Antreprenori. Având în vedere politicile și legislația națională și internațională, lucrătorii au dreptul de a fi 

cazați în locații adecvate, inclusiv dreptul la satisfacerea cerințelor generale de sănătate, siguranță și 

securitate, agrement, utilităţi sociale și de telecomunicații, drepturile lucrătorilor, normele și reglementările 

privind cazarea lucrătorilor. 

 

Fiecare Antreprenor trebuie să ia în considerare prezentul plan atunci când își planifică modul propriu de a 

asigura Cazarea pentru Lucrătorii din cadrul Proiectului. Planurile trebuie depuse spre aprobare managerului  

HSSE al UMP, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul trebuie să furnizeze prin documentația de licitaţie  

recomandarea pentru Ofertanți și va prezenta detaliile în Instrucţiunile pentru Construcţie la momentul 

semnării Contractului cu Antreprenorul – astfel cum este menționat în CMP. 

Prezentul plan identifică: 

• Măsuri de atenuare și acțiuni de management pentru a aborda riscurile și impacturile potențiale. 

• Cerințe esențiale de monitorizare în domeniile mediu și social. 

• Funcţii și responsabilități pentru măsurile de management și de monitorizare. 

• Indicatori Cheie de Performanță (KPI). 

• Proceduri suplimentare de verificare pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor planului. 

 

Atunci când stabilesc localizarea pentru cazarea lucrătorilor, Antreprenorii trebuie să aibă în vedere 

următoarele soluţii:  

A. LOCAŢIA 

- În cazul în care este posibil, locaţia trebuie să fie cât mai aproape practic de amplasamentul 

lucrărilor, dar în afara oricărei zone potențial periculoase; 

- Trebuie să existe un acces suficient pentru vehicule pentru a permite transportarea lucrătorilor către 

și de la locul de muncă în cel mai scurt timp posibil; 

- Locaţia nu trebuie să fie expusă la potențiale inundații sau alunecări de teren; 

- Nu trebuie să existe bălţi sau potențial pentru băltirea apei, reducând astfel posibilitatea transmiterii 

de boli prin anumiţi vectori; 

- Trebuie avută în vedere direcția predominantă a vântului pentru a reduce potențialul de zgomot, praf 

și alte emisii al șantierului de construcții sau al facilităților ajutătoare; 
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- În cazul în care este posibil, dormitoarele trebuie să fie amplasate departe de autostrăzi principale 

sau drumuri, pentru a reduce zgomotul rutier; 

- Locaţia trebuie să se afle cât mai departe de alte zone rezidențiale și să fie amplasată avându-se în 

vedere impactul social. 

 

B. INSTALAŢIILE ELECTRICE 

- Toate circuitele și echipamentele electrice trebuie să fie împământate și echipate cu dispozitive de 

protecție prin împământare RCD sau similare pentru a reduce posibilitatea electrocutării; 

- Trebuie efectuată o inspecție semestrială la toate instalaţiile electrice instalate în unităţile de Cazare 

a Lucrătorilor pentru a asigura integritatea și funcţionalitatea acestora; 

- Nu trebuie permise aparate de încălzire sau de gătit suplimentare în spațiile de dormit sau în zonele 

de agrement. Acest lucru nu se aplică echipamentelor autorizate de conducerea taberei, care fac parte din  

specificațiile campusului. 

 

C. INCENDIU 

Toate unitățile de cazare trebuie să dispună de mijloace de evacuare adecvate în caz de incendiu pentru 

persoanele care dorm. Distanța de deplasare până la un "Loc sigur" din cel mai îndepărtat punct al 

dormitoarelor trebuie să ia în considerare regulile prezentate mai jos: 

 

Căi de Evacuare Distanţă de mers (metri) 

În cazul în care sunt asigurate mai multe căi 18m în dormitoare sau locuri comune pentru 
dormit 
35m în alte zone pentru dormit 

În cazul în care este asigurată o singură cale de 
evacuare 

9m în dormitoare sau locuri comune pentru dormit 
similare 
35m în alte zone pentru dormit  

 

Un “Loc sigur” este definit astfel: 

•  O scară protejată, care duce direct la aer liber 

•  Un compartiment complet separat în interiorul clădirii, cu deschidere directă la aer liber 

•  Cea mai apropiată ieşire spre aer liber 

Toate clădirile trebuie să fie echipate cu: 

•  Stingătoare de incendiu vor fi asigurate la toate ușile existente ale clădirilor și adiacent oricăror zone 

specifice cu risc ridicat. Tipul de stingător trebuie să fie corespunzător tipului de risc faţă de care protejează. 

Trebuie avută în vedere asigurarea unui sistem fix de protecție împotriva incendiilor în zone precum bucătării, 

zone de gătit. 

•  Exerciții de rutină pentru evacuare în caz de incendiu și exerciții pentru operarea extinctorului trebuie  

să fie efectuate în paralel cu testarea echipamentelor și alarme. Toate testele și exercițiile trebuie înregistrate 

și raportate HSE al Antreprenorului și reprezentantului Beneficiarului, coordonator HSSE pe amplasament; 

          Condițiile privind situația protecţiei la incendiu vor fi detaliate în Planul de Acțiune pentru situaţiile de 

incendiu; 

 

           



Traducere din limba engleză 

 

Pagina 12 din 57                                           Document Nr. 
 
 

 

D. CONSTRUCŢIILE ŞI MATERIALELE 

 Toate clădirile trebuie să ia în considerare condițiile geologice și climatice locale, fiind capabile să 

reziste la vânt, ploaie, alunecări de teren sau cutremur, după caz. Speranța de viață a clădirilor, a 

instalaţiilor fixe și a fitingurilor trebuie să fie pentru întreaga durată a contractului, fără nicio cerință 

de reparare sau renovare majoră; 

 Toate unitățile de cazare trebuie să fie prevăzute cu ventilație și lumină adecvate, cu o suprafață 

vitrată de cel puțin 5-10% din suprafața totală.  

 Toate pardoselile trebuie să fie anti-alunecare și ușor de curățat; 

 Trebuie să se asigure o iluminare adecvată în toate clădirile, precum şi pe toate căile pietonale 

exterioare și rutele comune de circulație. 

 Construcțiile trebuie să aibă în vedere regenerarea amplasamentului la finalizarea contractului, 

precum şi îndepărtarea clădirilor și a infrastructurii, după cum este necesar. 

 

E. APA  

O atenție deosebită la calitatea și cantitatea apei este esențială. Pentru a preveni deshidratarea, intoxicarea 

cu apă contaminată și bolile rezultate din lipsa igienei, lucrătorii trebuie să aibă întotdeauna acces facil la o 

sursă de apă curată. O aprovizionare adecvată cu apă potabilă trebuie să fie disponibilă în clădirile în care 

sunt prevăzute dormitoare sau dormitoare comune. Apa potabilă trebuie să respecte standardul național de 

apă potabilă și calitatea apei trebuie monitorizată în mod regulat. Antreprenorii trebuie să monitorizeze 

periodic calitatea apei. 

Condiţii: 

1. Accesul la o aprovizionare adecvată și convenabilă cu apă potabilă este întotdeauna disponibil gratuit 

pentru lucrători. În funcție de climă, condițiile meteorologice și standardele de cazare, trebuie să fie disponibili 

80 până la 180 litri de persoană pe zi, pentru băut, gătit și igienă personală.  

2. Apa de băut conform recomandărilor naționale 2 litri/zi.  

3. Toate rezervoarele utilizate pentru depozitarea apei potabile sunt construite și acoperite astfel încât să 

prevină poluarea sau contaminarea apei stocate în acestea. 

 

F. APA UZATĂ ŞI DEŞEURILE SOLIDE  

Epurarea apelor uzate și evacuarea efluenților, precum și tratarea și eliminarea deșeurilor solide trebuie să 

respecte standardul național de evacuare a apelor reziduale și să fie proiectate în mod adecvat pentru a 

preveni contaminarea oricărui corp de apă, pentru a asigura igiena și pentru a evita răspândirea infecțiilor și 

bolilor, proliferarea țânțarilor, muștelor, rozătoarelor, și a altor vectori paraziți. Serviciile de tratare și evacuare  

a apelor sunt responsabilitatea Antreprenorului, pentru lucrătorii proprii și reprezentanții beneficiarului pe 

amplasament sau în frontul lucrărilor. Antreprenorul poate folosi facilitățile locale sau companiile specializate. 

Condiţii: 

(1) Apele uzate, apele reziduale, alimentele și orice alte deșeuri sunt evacuate în mod corespunzător, în 

conformitate cu standardele naționale, și fără a provoca efecte semnificative asupra rezidenților din tabără, 

asupra mediului biofizic sau asupra comunităților înconjurătoare.  

2. Containere speciale pentru colectarea gunoiului sunt asigurate și golite în mod regulat. Standardele 

variază de la asigurarea unui număr adecvat de containere de gunoi până la a asigura containere anti-
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scurgeri, non-absorbante, rezistente la rugină şi coroziune, protejate de insecte și rozătoare. În plus, cea mai 

bună practică este de a localiza containere de gunoi la 30 de metri de fiecare adăpost, pe un suport de lemn, 

metal sau de beton. Aceste recipiente trebuie golite la intervale regulate (stabilite de coordonatorul HHSE cu 

reprezentantul Antreprenorului, pe baza temperaturilor existente și a cantităţilor generate), pentru a evita 

mirosurile neplăcute asociate cu materiale organice în descompunere. 

(3) Exterminarea dăunătorilor, controlul vectorilor de răspândire a bolilor și dezinfecţia sunt efectuate în toate 

facilitățile de cazare în conformitate cu cerințele naționale. În cazul în care este justificată, monitorizarea 

dăunătorilor și a vectorilor de răspândire a bolilor trebuie efectuată în mod regulat. 

 

G. DOTĂRILE DIN CAMERE ŞI DORMITOARE  

Dotările din camerele sau dormitoarele comune sunt importante pentru a permite lucrătorilor să se 

odihnească în mod corespunzător și să mențină standarde bune de igienă.  Acest lucru are şi un impact 

asupra productivității lucrătorilor și reduce accidentele legate de muncă. În general, este recunoscut faptul 

că încăperile/dormitoarele ar trebui să fie păstrate curate și într-o stare bună. Expunerea la zgomot și miros 

ar trebui să fie minimizată. Dormitoarele și camerele trebuie să fie de separate pe sexe. 

Condiţii: 

1. Camerele/dormitoarele comune sunt păstrate în condiții bune.  

2. Camerele/dormitoarele comune sunt aerisite și curățate la intervale regulate.  

3. Grupurile sanitare se află în aceleași clădiri și sunt separate pentru bărbați și femei.  

4. Standardele de densitate sunt exprimate fie în termeni de volum minim pe rezident sau de spațiu minim 

de podea. Standardele obișnuite variază de la 10 la 12,5 metri cubi (volum) sau de la 4 la 5 metri pătrați 

(suprafață).  

5. Cu privire la situația camerelor colective, care sunt reduse la minimum, pentru a oferi lucrătorilor puțină 

intimitate, numai un număr rezonabil de lucrători pot împărți aceeași cameră. Standardul este de mai puţin 

de 8 lucrători.  

6. Toate ușile și ferestrele ar trebui să fie blocabile și prevăzute cu plase de țânțari, în cazul în care condițiile 

o justifică.  

7. Zonele de dormit separate sunt asigurate pentru bărbați și femei, cu excepția cazării în familie. 

Problemă suplimentară: indiferent dacă lucrătorii trebuie să-și păstreze camerele curate, este 

responsabilitatea coordonatorilor HSSE să se asigure că încăperile/dormitoarele și grupurile sanitare sunt în 

condiții bune. 

 

H. GRUPURILE SANITARE ŞI TOALETELE  

Este esențial să se permită lucrătorilor să mențină un bun standard de igienă personală, dar și să se prevină 

contaminarea și răspândirea bolilor care rezultă din grupuri sanitare neadecvate. Grupurile sanitare și 

toaletele vor include întotdeauna următoarele: toalete, pisoare, chiuvete și dușuri. Grupurile sanitare și 

toaletele trebuie să fie păstrate într-o stare curată și funcţionale. Grupurile sanitare și toaletele nu sunt 

niciodată comune pentru bărbați și femei, cu excepția cazului de cazare în familie. În cazul în care este 

necesar, sunt prevăzute instalații sanitare suplimentare specifice pentru femei. 

Condiţii: 

1. Grupurile sanitare și toaletele sunt construite din materiale care sunt ușor de curățat.  

2. Grupurile sanitare și toaletele sunt curățate frecvent și păstrate în stare de funcționare.  



Traducere din limba engleză 

 

Pagina 14 din 57                                           Document Nr. 
 
 

3. Grupurile sanitare și toaletele sunt proiectate pentru a oferi lucrătorilor o intimitate adecvată, inclusiv partiții 

din podea până la plafon și uși blocabile.  

4. Grupurile sanitare și toaletele nu sunt comune pentru bărbați și femei, cu excepția cazului de cazare în  

familie.  

5. Lucrătorii au la dispoziție un număr adecvat de toalete. Standardele variază începând cu 1 unitate la 15 

persoane. Pentru pisoare, standardele obișnuite sunt de 1 unitate la 15 persoane.  

6. Toaletele sunt amplasate convenabil și sunt ușor accesibile. În plus, toate camerele de toaletă trebuie să 

fie bine iluminate,să aibă ventilație bună sau ferestre exterioare, să aibă suficiente chiuvete pentru spălarea 

mâinilor și să fie amplasate convenabil.  

Toaletele și alte instalații sanitare ar trebui să fie ("trebuie să fie" în climatele reci) în aceeași clădire ca și 

camerele și dormitoare comune. 

 

I. DUŞURI/CAMERE DE BAIE ŞI ALTE FACILITĂŢI SANITARE 

Chiuvete și dușuri trebuie asigurate lângă camerele/dormitoarele comune. Aceste facilități trebuie păstrate 

în condiții bune de funcţionare și curățate frecvent. Pardoseala pentru duș trebuie să fie din materiale dure, 

lavabile, rezistente la umezeală și drenată în mod corespunzător. Trebuie prevăzut un spațiu adecvat pentru 

atârnarea, uscarea și aerisirea hainelor. Trebuie asigurate lumină adecvată, ventilație și săpun. 

Condiţii: 

1. Podele de la duș/camere de baie sunt confecţionate din materiale anti-alunecare, dure, lavabile.  

2. Lucrătorii au la dispoziție un număr adecvat de facilități de spălare a mâinilor. Standardele variază de la 1 

unitate la fiecare 15 persoane la 1 unitate pentru 6 lucrători. Facilităţile pentru spălarea mâinilor trebuie să 

constea dintr-un robinet și un bazin, săpun și mijloace igienice de uscare a mâinilor.  

3. Lucrătorii au la dispoziție un număr adecvat de facilități pentru duș/baie. Standardele variază de la 1 unitate 

pentru 15 persoane la 1 unitate pentru 6 persoane.  

4. Dușurile/băile sunt amplasate convenabil.  

5. Facilitățile pentru duș/baie sunt prevăzute cu aprovizionare adecvată cu apă curentă rece și caldă. 

 

J. FACILITĂŢI PENTRU SERVIREA MESEI, GĂTIT ŞI SPĂLATUL RUFELOR  

În cazul în care Antreprenorii adoptă soluția de cazare pe amplasament sau de a închiria facilități locale 

existente, standardele bune de igienă în cantine/săli de mese și în bucătării sunt foarte importante. De 

asemenea, trebuie asigurate cantine adecvate, facilități și echipamente pentru gătit și spălătorie. Atunci când 

furnizorii de catering sunt contractați pentru a gestiona bucătăriile și cantinele, trebuie acordată o atenție 

specială pentru a se asigura că antreprenorii iau în considerare și implementează criteriile de referință de 

mai jos și că sunt instituite mecanisme adecvate de raportare și monitorizare. Atunci când lucrătorii îşi pot 

găti în mod individual mesele, trebuie să li se asigure un spațiu separat de zonele de dormit. Facilităţile  

trebuie păstrate într-o stare curată și igienică. În plus, podelele, plafoanele şi pereţii cantinei, bucătăriei și 

spălătoriei de rufe trebuie să fie realizaţi din materiale ușor de curățat. 

Condiţii: 

1. Cantina, bucătăria și facilitățile de spălătorie sunt construite din materiale adecvate și ușor de curățat.  

2. Cantina, bucătăria și facilitățile de spălătorie sunt păstrate într-o stare curată și igienică.  

3. În cazul în care lucrătorii îşi pot găti propriile mese, spaţiul de bucătărie este separat de zonele de dormit. 
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Problemă suplimentară:  

Atunci când lucrătorilor le sunt asigurate facilități individuale de spălătorie sau de gătit, trebuie să fie 

responsabilitatea fiecărui lucrător să mențină facilitățile într-o stare curată și igienică. Cu toate acestea, este 

responsabilitatea coordonatorului HSSE al amplasamentului să se asigure că standardele sunt respectate și 

să ofere un serviciu adecvat de curățare, dezinfecţie și combatere a dăunătorilor/vectorilor de răspândire a 

bolilor atunci când este necesar. 

Condiţii: 

1. Locurile de preparare a alimentelor sunt concepute astfel încât să permită bunele practici de igienă 

alimentară, inclusiv protecția împotriva contaminării între alimente și în timpul pregătirii alimentelor.  

2. Bucătăriile sunt prevăzute cu facilităţi pentru menţinerea igienei personale adecvate, incluzând un număr 

suficient de chiuvete pentru curăţarea mâinilor cu apă curentă curată şi materiale pentru uscarea igienică.  

3. Suprafețele de perete adiacente zonelor de gătit sunt fabricate din materiale rezistente la foc. Mesele 

pentru prepararea alimentelor sunt, de asemenea, echipate cu o suprafață netedă, durabilă, lavabilă. În cele 

din urmă, în scopul de a permite curățarea ușoară, potrivit bunei practici, cuptoarele nu sunt lipite de perete, 

băncile și corpurile de iluminat nu sunt fixate de podea, iar toate dulapurile și alte dotări, precum și toţi pereții 

și plafoanele au o suprafață netedă, lavabilă, durabilă. 

4. Toate podelele, plafonul și suprafețele de perete de la bucătărie adiacente sau situate deasupra zonelor 

de preparare a alimentelor și zonelor de gătit sunt construite folosind materiale durabile, non-absorbante, 

ușor de curățat, netoxice.  

5. Sunt asigurate facilități adecvate pentru curățarea, dezinfectarea și depozitarea ustensilelor și 

echipamentelor de gătit.  

6. Deșeurile alimentare și alte resturi trebuie depozitate în containere etanșe și scoase din bucătărie în mod 

frecvent pentru a evita acumularea. 

 

K.  FACILITĂŢI MEDICALE  

Accesul la facilități medicale adecvate este important pentru menținerea sănătății lucrătorilor și pentru a oferi 

răspunsuri adecvate în cazul situațiilor de urgență în materie de sănătate. Disponibilitatea sau nivelul de 

facilități medicale oferite la cazarea lucrătorilor este probabil să depindă de numărul de lucrători care locuiesc 

la fața locului, de facilitățile medicale deja existente în comunitățile vecine și de disponibilitatea transportului. 

Cu toate acestea, primul ajutor trebuie să fie întotdeauna disponibil pe amplasament.  

Asigurarea instruirii şi facilităţilor adecvate pentru prim ajutor pot salva vieți și pot împiedica leziunile minore 

să devină majore.  

În funcție de numărul de lucrători care locuiesc la fața locului și de serviciile medicale oferite în comunitățile 

înconjurătoare, este important să se ofere lucrătorilor facilități medicale suplimentare. De exemplu, se pot 

asigura facilități speciale pentru lucrătorii bolnavi și servicii medicale cum ar fi îngrijirea stomatologică, 

chirurgia, o sală de urgențe dedicată. 

Condiţii: 

1. Sunt disponibile mai multe seturi de prim ajutor adecvate numărului de rezidenți.  

2. Seturile de prim ajutor sunt dotate în mod adecvat. În cazul în care este posibil, este disponibil un serviciu 

de prim ajutor 24/7.  

3. Un număr adecvat de angajați/lucrători este instruit să furnizeze primul ajutor.  
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4. În cazul în care este posibil și în funcție de infrastructurile medicale existente în comunitate, sunt asigurate  

alte facilități medicale (săli de asistenţă medicală, îngrijire stomatologică, intervenție chirurgicală minoră). 

 

L. FACILITĂŢI PENTRU AGREMENT, SOCIALE ŞI PENTRU TELECOMUNICAŢII 

Facilitățile de agrement și sociale de bază sunt importante pentru ca lucrătorii să se odihnească și, totodată, 

să socializeze în timpul liber. Acest lucru este valabil în special în cazul în care cazarea lucrătorilor este 

situată în zone îndepărtate, departe de orice comunități umane.  

În cazul în care cazarea lucrătorilor este situată în vecinătatea unui sat sau a unui oraș, facilitățile de 

agrement sau sociale existente pot fi utilizate atât timp cât acest lucru nu cauzează perturbarea accesului și 

a satisfacțiilor membrilor comunității locale. Dar, în orice caz, spații sociale ar trebui să fie, de asemenea, 

asigurate la fața locului. Exerciţiile fizice și facilitățile de agrement vor spori bunăstarea lucrătorilor și vor 

reduce impactul prezenței lucrătorilor în comunitățile înconjurătoare. În plus, este important, de asemenea, 

să se ofere lucrătorilor mijloace adecvate pentru a comunica cu lumea exterioară, în special atunci când 

cazarea lucrătorilor este situată într-o locație îndepărtată sau dacă lucrătorii locuiesc pe amplasament fără 

familia lor ori sunt migranți. 

Luarea în considerare a atitudinilor culturale și religioase este importantă. Trebuie luată în considerare 

asigurarea spațiului pentru practicarea religiei.  

Condiţii: 

1. Spațiile de bază colective sociale/de odihnă sunt asigurate lucrătorilor. Standardele variază de la a oferi 

lucrătorilor săli multifuncționale până la a se asigura zone desemnate pentru radio și TV;  

2. Sunt disponibile facilități de agrement. Antreprenorul va defini facilitățile în Planul său;  

3. Lucrătorilor le sunt asigurate locuri dedicate pentru practica religioasă în cazul în care contextul o justifică. 

 

4.2 APLICAREA LA ANTREPRENORII PROIECTULUI 

Prezentul Plan subliniază sarcinile care trebuie întreprinse atât de VestMoldTransGaz, cât și de Antreprenorii  

săi. Antreprenorii înșiși vor fi obligați să-și dezvolte propriul Plan detaliat de Cazare pentru Lucrători, care va 

reflecta soluțiile și angajamentele stabilite în prezentul Plan și care va demonstra modul în care vor îndeplini 

aceste angajamente. Obligațiile Antreprenorilor vor fi indicate în documentul Instrucţiuni pentru Lucrări, care 

va însoţi toți Antreprenorii pentru fiecare amplasament. Angajamentele vor trebui, de asemenea, să fie 

îndeplinite de către subcontractanți. 

 

 

5. CODUL DE CONDUITĂ AL LUCRĂTORILOR 
5.1 PREZENTARE GENERALĂ 

Acest plan descrie principiile generale din Codul de Conduită al Lucrătorilor. Elaborarea unui Cod de 

Conduită mai detaliat cu privire la situațiile specifice va intra în responsabilitatea fiecărui Antreprenor care 

lucrează la Gazoductul Ungheni-Chișinău. Codul de Conduită al fiecărui antreprenor va trebui să se 

conformeze acestor principii, legilor, politicilor și standardelor naționale și internaționale și să ia în 

considerare Aspectele Specifice prezentate mai jos. 
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5.2 PRINCIPII GENERALE 

Fiecare Antreprenor trebuie să țină seama de următoarele principii atunci când elaborează Codul de 

Conduită: 

 

• Conformitatea cu legea – lucrătorii și antreprenorii trebuie să respecte legile, normele și reglementările 

naționale și internaționale 

• Siguranța la locul de muncă – lucrătorii respectă normele de sănătate, siguranță și bunăstare ale 

antreprenorului  

• Bună vecinătate – lucrătorii trebuie să respecte normele culturale, sociale și religioase ale comunității 

locale 

• Non-discriminarea – lucrătorii nu trebuie să aibă atitudini de prejudecată față de colegii de muncă sau de 

comunitatea locală  

• Confidențialitatea – lucrătorii respectă restricțiile privind utilizarea și divulgarea informațiilor 

 

5.3 ASPECTE SPECIFICE 

Aspectele Specifice se referă la un set de situații care necesită o atenție deosebită, atunci când se elaborează  

Codul de Conduită al lucrătorilor. Fiecare Antreprenor trebuie să ia în considerare aceste aspecte. 

 

- Sănătate, siguranță și bunăstare:  

o antreprenorul își asumă responsabilitatea de a informa și de a-și instrui lucrătorii în 

conformitate cu legislația și normele naționale și internaționale privind securitatea și sănătatea la 

locul de muncă, iar lucrătorii trebuie să aibă grijă rezonabilă de sănătatea și siguranța lor și a altor 

persoane care pot fi afectate de actele sau omisiunile lor la locul de muncă; 

o angajatul are responsabilitatea de a utiliza în mod corespunzător echipamentul de 

protecție furnizat de antreprenor;  

o materialele periculoase sau toxice sunt manipulate și depozitate în conformitate cu 

normele naționale și internaționale; 

o lucrătorii trebuie să notifice conducerii orice defecțiune tehnică a echipamentului;  

o alcoolul sau narcoticele nu sunt tolerate la locul de muncă; Antreprenorii trebuie să 

definească politicile privind consumul de alcool pe timpul de odihnă, cantitatea, locurile și 

responsabilităţile.  

 

-  Non-discriminarea și egalitatea de șanse:  

o discriminarea sau comportamentul cu prejudecăţi față de alți lucrători sunt strict interzise; 

comportamentele cu prejudecăţi legate de gen, rasă, naționalitate, opinie politică, apartenența la o 

organizaţie, originea etnică, socială sau indigenă, religia sau credința, starea civilă sau familială, 

dizabilitatea, vârsta, orientarea sexuală sau identitatea de gen, se raportează la conducerii. 

 

- Principiul bunei vecinătăţi: 
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o Lucrătorii trebuie să fie respectuoși față de comunitatea locală; activitățile religioase, 

culturale și sociale ale comunităților locale nu trebuie perturbate sau interferat cu acestea. 

Zona din jurul șantierului de construcție al gazoductului găzduiește mai multe minorități, 

inclusiv români, ruși, găgăuzi, romi și bulgari, fiecare cu propriile sale norme culturale, 

sociale și religioase specifice; lucrătorii se vor abține de la orice acțiune care ar putea fi 

considerată ofensivă față de oricare dintre grupurile etnice;    

o Lucrătorii nu trebuie să provoace perturbări oricărui sat sau oraș din împrejurimi, legate 

de zgomot, gunoi sau vandalism; 

o Activitățile de muncă se limitează la zona de lucru desemnată; utilizarea infrastructurii 

publice, cum ar fi drumurile, se limitează la cea desemnată în planul de lucru, pentru a 

reduce impactul asupra comunității locale; 

o Activitățile generatoare de zgomot apropiate de cartierele de locuit ale populației locale se 

vor limita la ore specifice pentru a reduce perturbările la minimum; 

 

- Non-violenţa: 

o Lucrătorii trebuie să rezolve problemele interne într-un mod neviolent și să raporteze 

conducerii dacă situația are potențialul de a escalada; orice potențiale conflicte cu 

comunitatea locală sunt raportate conducerii și orice sursă de confruntare directă este 

interzisă. 

 

- Securitatea: 

o Personalul de securitate trebuie să respecte legislația națională și standardele 

internaționale ale Principiilor Voluntare privind Securitatea și Drepturile Omului (VPSHR), 

principiile de bază ale ONU privind Utilizarea Forței și Armelor de Foc de către Funcționarii 

care Aplică Legea, Codul de Conduită al ONU pentru Funcționarii care Aplică Legea și Codul 

Internațional de Conduită privind Prestatorii Privați de Servicii de Securitate; 

o Lucrătorii trebuie să trateze toate persoanele cu respect pentru demnitatea și intimitatea  

lor; 

o Lucrătorii trebuie să ia toate măsurile rezonabile pentru a evita utilizarea forței; Dacă este 

utilizată forța, aceasta trebuie să fie conformă cu legea și trebuie să fie adecvată amenințării 

sau situației. 

 

6. MECANISMUL DE PLÂNGERE AL LUCRĂTORILOR 
6.1 PREZENTARE GENERALĂ 

După cum se menționează în EBRD PR 2, „Clientul va oferi un mecanism eficient de plângere pentru 

lucrători (și organizațiile lor, în cazul în care acestea există) pentru a se formula nemulţumirile de la locul de 

muncă. Clientul va informa lucrătorii cu privire la mecanismul de plângere în momentul angajării și va face 

acest mecanism ușor accesibil acestora”. 

Mecanismul de plângere trebuie să ofere o procedură clară și transparentă prin care angajații să poată 

ridica plângeri în ceea ce privește procesul de recrutare și locul de muncă. VMTG și subcontractanții 
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trebuie să informeze angajații cu privire la existența mecanismului de plângere și la procedura de plângere, 

pentru a se asigura că toți angajații au acces la 

6.2 PROCEDURA DE PLÂNGERE 

Plângerea va fi analizată de către personalul responsabil VMTG sau al subcontractantului și vor fi 

identificate toate acțiunile corective necesare.  

Figura 6,2 prezintă etapele generale care vor fi parcurse atunci când o plângere este primită de VMTG sau 

subcontractanții săi: 
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Figura 6-4 Prezentare generală a mecanismilui de plângere 
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Procedura de plângere cuprinde următorii pași: 

1. Identificarea plângerii: plângerea este înregistrată și clasificată în „Jurnalul Plângerilor” (a se vedea  

Anexa 5)", în mod scris și electronic, de către personalul de la Resurse Umane. Jurnalul Plângerilor va fi 

ținut de Unitatea de Management a Proiectului; 

2. Plângerea este analizată și se va elabora un răspuns de către departamentele relevante. 

3. Acțiunile necesare sunt puse în aplicare pentru a rezolva problema, iar realizarea acestora se 

înregistrează în Registrul Plângerilor; 

4. Răspunsul trebuie aprobat și semnat de către managerul de resurse umane și de către managerii de 

Proiect, după caz; 

6. Răspunsul plângerii este comunicat angajatului; 

7. Când angajatul nu este mulțumit de răspunsul propus, se poate solicita o investigație suplimentară. În 

acest caz, VMTG și subcontractanții vor solicita informații suplimentare din partea angajatului pentru a 

stabili validitatea pretenţiei și pentru a propune un răspuns actualizat. În cazul în care cel de-al doilea 

răspuns nu este încă satisfăcător pentru apelant, poate fi necesară medierea exterioară.  

8. Plângerea este închisă cu o notă referitoare la soluție în Registrul Plângerilor. (Plângerea va fi 

considerată rezolvată și reclamantul satisfăcut de măsurile luate atât timp cât după informarea 

reclamantului cu privire la măsurile luate, el nu va trimite o nouă plângere cu privire la acelaşi subiect.) 

În timpul construcției, VMTG va efectua audituri periodice E&S la antreprenorii săi și va verifica cu atenție 

eficacitatea mecanismelor lor de plângere și, acolo unde este posibil, va lua măsuri pentru remedierea 

oricăror impedimente. 

6.3. Inregistrările Plângerilor 

Registrul Plângerii va asigura înregistrarea plângerilor, cu un număr de intrare pentru fiecare plângere, 

pentru urmărirea efectivă a acestora. Registrul Plângerii se va realiza după modelul Jurnalului Plângerilor 

prevăzut în Anexa 5. 

 

7. LEGĂTURI CU ALTE DOCUMENTE ALE VESTMOLDTRANSGAZ  
7.1 PREZENTARE GENERALĂ 

Prezentul CESMPs face parte din HSE-MS al Proiectului, astfel cum este descris în F-CESMP. Dacă este 

relevant, CESMP ar trebui să fie coroborat cu alte elemente HSES-MS, inclusiv cu documentația sursă a 

ESMPs, documentația de control și documentația cheie HSE-MS. Acestea sunt descrise în continuare în F-

CESMP și ilustrate în Figura 4,1 de mai jos: 
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7.2 LEGĂTURI CU ALTE CESMPs 

 

Planul trebuie să fie elaborat în conexiune cu F-CESMP și: 

-Planul de Management al Antreprenorilor; 

-Planul de Management al HSSM; 

-Planul de Management al Drumurilor și Traficului; 

-Planul de Management al Apelor; 

-Planul de Management al Sănătății și Siguranței Comunitare. 

-Planul de Gestionare a Deșeurilor; 

-Planul de Management al Poluării şi Prevenirii; 

-Planul de Management al Materialelor Periculoase; 

 

 

8. FUNCŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI 
8.1 PREZENTARE GENERALĂ 

Procedurile operaționale de cooperare între reprezentanții Beneficiarului și Antreprenorului, inclusiv pentru 

activitatea din cadrul amplasamentului, vor fi stabilite în Instrucţiunile pentru Lucrări (denumite în continuare  

SoW), un document anexat la contractul comercial dintre Beneficiar și Antreprenor. Unitatea Punct de  

Contact din fiecare amplasament, așa cum a fost definită în Planul de Management al Antreprenorilor, este 

structura responsabilă pentru punerea în aplicare și monitorizarea dispozițiilor operaționale ale Instrucţiunilor 

pentru Lucrări și ale prezentului Plan. 

O abordare integrată a managementului de cazare a lucrătorilor implică o serie de părți interesate, inclusiv 

compania, antreprenorii (și subcontractanții), autoritățile locale și așezările vecine. Prin urmare, un astfel de 

sistem necesită proceduri în ceea ce privește managementul, diseminarea informațiilor, instruirea, 

desemnarea responsabilității, acțiunile, monitorizarea, controlul și acțiunile corective.   

Funcţiile și responsabilitățile generice pentru Companie și Antreprenori sunt detaliate mai jos. O împărțire 

inițială a activităților între principalele părți interesate este prezentată în Tabelul 5.1 de mai jos, cu informații 

suplimentare privind responsabilitățile specifice pentru acțiunile CESMP prezentate în Anexele 1 și 2 la acest 

LWCMP. 

 

Tabelul 5.1 Împărţirea iniţială a activităţilor  

 

Activităţi Beneficiar Antreprenori 

Analiza HR / analiza forţei 

de muncă 

X x 

Elaborarea şi 
implementarea planului de 
angajări 

 x 

Elaborarea şi 
implementarea planului de 
austeritate 

 x 
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Aprobarea planurilor 
privind munca şi condiţiile 
de muncă elaborate de 
antreprenori 

x  

Managementul cazării 
lucrătorilor 

x x 

Desemnarea persoanelor 
responsabile cu HR, 
legătura cu comunitatea şi 
managementul cazării 
lucrătorilor 

 X 

Diseminarea informaţiei x x 

Planificarea  x 

 Monitorizarea x x 

Training  x 

 Control şi Audit x x 

Acţiuni corective  x 

Managementul cooperării x x 

 

 

8.2 FUNCŢIILE ŞI AND RESPONSABILITĂŢILE COMPANIEI 

 

Funcţiile și responsabilitățile de management HSE ale VestMoldTransGaz în timpul fazei de construcție a 

Proiectului sunt detaliate în Regulamentul de organizare și funcționare - UMP.  Mai multe informații sunt 

prezentate și în alte documente enumerate în documentul F-CESMP.  

În ceea ce privește prezentul LWCMP, VestMoldTransGaz este responsabil pentru activitățile cheie de 

management, inclusiv: 

• Elaborarea condițiilor de licitaţie cu privire la condițiile de cazare ale lucrătorilor; 

• Instruirea profesională a reprezentanților săi la fața locului; 

• Monitorizarea, evaluările și auditul; 

• Cooperarea managerială în caz de incidente (inclusiv înregistrarea și comunicarea evenimentelor); 

• Monitorizarea operațiunilor corective. 

 

Următoarele funcţii şi responsabilităţi se aplică în mod specific Companiei:  

 

Role Responsibilities 

Director general  

VestMoldTransGaz 

- Aprobă Planul de Management pentru Muncă şi Condiţiile de 

Muncă 

Coordonatorul amplasamentului, 

şi Coordonatorul HSSE – 

Colaborează cu toţi reprezentanţii 

punctelor de Contact 

-Asigură conformitatea prezentului Plan în cadrul Proiectului  

-Sunt general responsabili pentru punerea în aplicare a prezentului  

Plan, inclusiv pentru punerea lui în aplicare de către Antreprenor  

-Dezvoltă, monitorizează și revizuiește acest plan  
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-Asigură instruirea necesară pentru personalul PMU privind condițiile 

sociale  

-Centralizează informațiile cu privire la condițiile de muncă și timpul 

de odihnă   

-Asigură că prezentul Plan este disponibil pentru tot personalul PMU 

și al Antreprenorului 

-Face audituri și inspecții periodice la principalii Antreprenori pentru 

monitorizarea performanței bazată pe cerințele de aici 

-Raportează toate riscurile, lipsa conformităților și incidentele  

-Pregătește un raport anual care include detalii despre condiţiile de 

viaţă ale lucrătorilor și orice incidente 

-Verificări periodice ale condițiilor de cazare 

-Colectarea datelor din aşezări 

-Colaborarea cu autorităţile locale 

-Audituri regulate 

 

 

8.3 FUNCŢIILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE ANTREPRENORULUI 

Cerințele pentru Antreprenori în ceea ce privește munca şi condițiile de muncă, precum și pentru cazarea 

lucrătorilor sunt definite în condiţiile relevante menționate la subcapitolele 2.1-2.4, precum și în contractele 

lor și anexele obligatorii asociate 1,2 (definite, de asemenea, în documentele de licitație). Acest lucru impune 

ca fiecare antreprenor să elaboreze un LWCMP (ca parte a planului general de implementare al 

antreprenorului), care trebuie să fie supus aprobării VestMoldTransGaz, precum și că antreprenorul se 

asigură că Planul este pus în aplicare. În plus, fiecărui Antreprenor i se cere să se asigure că îndeplinește 

toate cerințele specifice subiectului menționate în Plan care sunt relevante pentru domeniul său de activitate. 

Antreprenorul este, de asemenea, responsabil să se asigure că orice lucrare subcontractată relevantă 

îndeplineşte aceste cerințe. 

 

Campusurile pentru lucrători și facilitățile de cazare trebuie să aibă un plan de management 

scris, inclusiv politici sau planuri de management privind sănătatea și siguranța, securitatea, 

condițiile de trai, drepturile și reprezentarea lucrătorilor, relațiile cu comunitățile și procedurile pentru 

plângeri.  

 

O parte din aceste politici și planuri pot lua forma unor coduri de conduită. Calitatea personalului care 

gestionează și întreţine facilitățile de cazare va avea un impact decisiv asupra nivelului standardelor care 

sunt implementate și a bunăstării lucrătorilor (de exemplu, privind siguranța alimentară sau standardele 

generale de igienă). Prin urmare, este important să se asigure că managerii sunt competenți, iar alți lucrători 

sunt calificați în mod adecvat. 

 

FUNCŢIE RESPONSABILITĂŢI 
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ANTREPRENORI 

1. Elaborează planuri şi politici de management HSSMP, ERMP, CHSMP, 
LWCMP  

2. Atribuie responsabilități legate de resursele umane, managementul 
cazării lucrătorilor și persoanele de legătură în comunitate care pot  
implementa toate angajamentele stabilite în prezentul plan de management  
și în alte documente sociale elaborate de VestMoldTransGaz în BRHA 
cadru al proiectului.  

3. În cazul în care sunt utilizaţi antreprenori, există responsabilități 
contractuale clare de management și cerințe de monitorizare și raportare. 

4. Taxele solicitate pentru cazarea sau serviciile prestate lucrătorilor, cum 
ar fi alimentele sau transportul, ar trebui evitate în cazul în care lucrătorii nu 
au posibilitatea de a trăi sau de a mânca în altă parte sau, în cazul în care 
sunt considerate inevitabile, ar trebui să ia în considerare natura specifică a 
cazării lucrătorilor. Orice astfel de taxe ar trebui să lase lucrătorilor venituri 
suficiente și nu ar trebui să conducă la faptul că un lucrător devine dator 
unui angajator. 

 5. Compania sau organismul însărcinat cu managementul cazării 
lucrătorilor trebuie să aibă responsabilitatea principală de a asigura 
bunăstarea fizică și integritatea lucrătorilor. Acest lucru implică asigurarea 
faptului că facilităţile sunt păstrate în stare bună (asigurându-se că 
standardele sanitare sau reglementările privind incendiile sunt respectate, 
de exemplu) și că sunt proiectate și implementate planuri și standarde 
adecvate de sănătate și siguranță: 

• Planurile de management al sănătății și siguranței, inclusiv siguranța 
electrică, mecanică, structurală și alimentară au fost proiectate și 
implementate cu atenție.  

• Persoana responsabilă de administrarea cazării are obligația specifică de 
a raporta autorităților sanitare epidemiile de boli contagioase, intoxicații 
alimentare și alte vătămări importante.  

• Un număr adecvat de angajați/lucrători este instruit pentru a oferi primul 
ajutor.  

• Se elaborează un plan specific de siguranță la incendii, inclusiv instruirea 
paznicilor pentru incendiu, testarea periodică și monitorizarea 
echipamentelor de protecție împotriva incendiilor și exerciții periodice. 

• Lucrătorii au la dispoziție îndrumări privind efectele dăunătoare ale 
abuzului de alcool și de droguri și ale altor substanțe potențial dăunătoare, 
precum și privind riscurile și preocupările legate de HIV/SIDA și de alte 
activități care prezintă risc pentru sănătate. Cea mai bună practică este de 
a elabora o politică clară în această privință.  

• Lucrătorii au acces la măsuri preventive adecvate, cum ar fi contracepția 
(în special prezervativele) și plasele de țânțari.  
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• Lucrătorii au acces facil la facilitățile medicale și personalul medical. Dacă 
este posibil, medicii de sex feminin/asistente medicale trebuie să fie 
disponibile pentru lucrătorii de sex feminin.  

• Sunt pregătite planuri de urgență privind sănătatea și siguranța la 
incendiu. În funcție de contextul local, sunt pregătite planuri de urgență 
suplimentare, după cum este necesar pentru a gestiona evenimente 
specifice (cutremure, inundații, tornade) 

6. Asigurarea securității lucrătorilor și a bunurilor acestora la locul de 
cazare este de o importanță esențială. În acest scop, trebuie elaborat un 
plan de securitate care să includă măsuri adecvate pentru protejarea 
lucrătorilor împotriva furtului și atacurilor. Politicile privind utilizarea forței 
(forța poate fi utilizată numai în scopuri preventive și defensive, proporțional 
cu natura și amploarea amenințării) trebuie, de asemenea, să fie proiectate 
cu atenție. Pentru a pune în aplicare aceste planuri, poate fi necesar să se 
contracteze servicii de securitate sau să se recruteze unul sau mai mulți 
angajați a căror responsabilitate principală este de a asigura securitatea 
lucrătorilor și a bunurilor. Înainte de a face orice aranjamente pentru  
securitate, este necesar să se evalueze riscurile unor astfel de aranjamente 
pentru cei din interiorul și din exteriorul locului de cazare a lucrătorilor și să 
se respecte legislația națională, astfel cum se menționează în 
documentația de licitaţie, cele mai bune practici, inclusiv politicile EBRD-
PR4. 

• Se pune în aplicare un plan de securitate care să includă măsuri clare de 
protejare a lucrătorilor împotriva furtului și a atacurilor.  

• Un plan de securitate care include politici clare privind utilizarea forței a 
fost proiectat cu atenție și este implementat.  

• Personalul de securitate a fost verificat pentru a se asigura că acesta nu a 
fost implicat în orice infracțiuni anterioare sau abuzuri. Dacă este cazul, 
personalul de securitate de ambele sexe este recrutat.  

• Personalul de securitate are un mandat clar și a primit instrucțiuni clare cu 
privire la îndatoririle și responsabilitățile sale, în special la obligaţiile de a nu 
hărțui, a nu intimida, a nu disciplina sau a nu discrimina lucrătorii.  

• Personalul de securitate a beneficiat de o formare adecvată în tratarea 
violenței domestice și a utilizării forței. 

• Personalul de securitate are o bună înțelegere cu privire la importanța 
respectării drepturilor lucrătorilor și a drepturilor comunităților.  

• Căutările corporale sunt permise numai în circumstanțe specifice și sunt 
efectuate de personal de securitate special instruit, folosind mijloacele cel 
mai puțin intruzive posibil. Perchezițiile pentru lucrătorii de sex feminin pot fi 
efectuate numai de către personalul de securitate feminin.  
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• Personalul de securitate adoptă un comportament adecvat faţă de  
lucrători și comunități, lucrătorii și membrii comunităţilor; 

7. Libertățile și drepturile omului pentru lucrători trebuie să fie recunoscute 
și respectate în mediul lor de viață, la fel ca în mediul de lucru. Dacă există, 
normele și reglementările Antreprenorilor trebuie să fie prezentate 
Beneficiarului și trebuie să fie rezonabile și nediscriminatorii. Cea mai bună 
practică este ca reprezentanții lucrătorilor să fie consultați cu privire la 
aceste norme. Normele și reglementările antreprenorilor nu trebuie să 
împiedice lucrătorii să își exercite drepturile de bază. În special, libertatea 
de circulație a lucrătorilor trebuie păstrată, astfel încât aceştia să nu devină 
în mod efectiv "prinşi în capcană". 

• Limitarea liberei circulații a lucrătorilor la și de la locul de muncă este 
limitată și justificată în mod corespunzător. O bună practică este să se 
ofere lucrătorilor 24/7 acces la locul de cazare. Orice restricții întemeiate pe 
motive de securitate ar trebui să fie echilibrate prin necesitatea de a 
respecta libertatea de circulație a lucrătorilor. 

• Acolo unde este posibil, se oferă un sistem de transport adecvat 
comunităților înconjurătoare. Este o bună practică să se ofere lucrătorilor 
transport gratuit la și de la comunitățile locale.  

• Reţinerea documentelor de identitate ale lucrătorilor sunt interzise.  

• Libertatea de asociere este respectată în mod expres. Dispozițiile care 
restricționează drepturile lucrătorilor pe amplasament trebuie să țină seama 
de efectul direct și indirect asupra libertății de asociere a lucrătorilor. Cea 
mai bună practică este să se asigure accesul reprezentanților sindicali ai 
lucrătorilor la locul de cazare.  

• Egalitatea de gen a lucrătorilor și contextul lor religios, cultural și social 
sunt respectate. În special, lucrătorii ar trebui să dispună de posibilitatea de 
a celebra sărbătorile și slujbele religioase. 

• Timpul de lucru este de regulă pe timp de zi, de luni până vineri și nu mai 
mult de 6 ore sâmbăta. Antreprenorii vor furniza Beneficiarului programul 
de lucru și vor respecta Codul Muncii privind timpul de lucru și regulile de 
plată; 

8. Să se asigure că dispozițiile stabilite în EBRD PR2, precum şi cerințele 
naționale legate de muncă şi condițiile de muncă sunt încorporate în toate 
documentele elaborate de antreprenori și subcontractanți.   

9. Antreprenorul trebuie să se asigure că toți lucrătorii de pe amplasament  
sunt informați cu privire la termenii și condițiile care li se aplică, inclusiv 
orele de muncă, salariile, pauzele și sărbătorile, procedurile de disciplină și 
de reziliere, într-o limbă pe care o înțeleg, precum și că toți lucrătorii de pe 
amplasament înțeleg cum să acceseze o procedură ușoară, accesibilă și 
confidențială pentru a face plângeri cu privire la serviciul lor.  
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CONCLUZII: 

Beneficiarul subliniază obligația Antreprenorilor de a organiza activitățile de prevenire a 
incidentelor de mediu, a bolilor profesionale, a Planului de Acțiune împotriva incendiilor,  

Constructorii au obligația de a organiza activități de instruire în ceea ce privește prevenirea 
accidentelor și a bolilor profesionale, incidentele de mediu și de a organiza planuri de acțiune în caz de 
evenimente de poluare accidentală, incendii, calamități naturale și accidente și boli profesionale.   

Constructorii trebuie să-şi asume: 

• Identificarea și evaluarea riscurilor; 

• Proiectarea măsurilor conform cu HSSMP, MP Apă, MP Intervenţie in Situaţii de Urgență, MP  
Deșeuri, MP Cultură și Patrimoniu, MP Biodiversitate, MP Sănătate și Securitate în Comunitate, MP 
Drumuri și Trafic; 

• Instruire și testare periodică; 

• Furnizarea de echipamente de protecție individuală și verificarea activităților privind utilizarea 
acestora de către toți lucrătorii și, de asemenea, de către vizitatorii amplasamentului; 

• În caz de situație de urgență, decizia de întrerupere a lucrărilor și aplicarea Planului de urgență; 

• Evaluarea periodică a parametrilor tehnici ai utilajelor, instalațiilor, dispozitivelor, vehiculelor; 

 • Riscul de împiedicare a implementării măsurilor; 

• Monitorizarea permanentă a condiţiilor de cazare, sanitare şi sociale; 

• Monitorizarea impactului social asupra aşezărilor, în apropierea amplasamentelor; 

• Monitorizarea permanentă a calității apei și a aerului; 

• Monitorizarea periodică a zgomotului și a vibrațiilor de la sediile și locurile de muncă, pe 
amplasamente și în apropierea acestora;  

• Supravegherea și coordonarea activităților de lucru; 

• Numirea reprezentanților pentru HSSE, deșeuri, tehnic și coordonator general ai 
amplasamentelor; 

• Numirea personalului cu responsabilităţi în acordarea primului ajutor; 

• Asigurarea surselor de apă, toaletelor, zonei de igienă personală, zonei de preparare a 
alimentelor, zonelor de odihnă și agrement de pe amplasament;  

• Timp de lucru potrivit cu temperatura exterioară, cu resursele de apă și cu echipamentele 
individuale de protecție, precum și cu procedurile de plată; 

• Să organizeze colectarea și depozitarea deșeurilor și să verifice periodic aceasta  

• Control medical periodic pentru toți angajații. 
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9. MANAGEMENT, ATENUARE, MONITORIZARE ŞI VERIFICARE 
9.1 RISCURI ŞI MĂSURI DE ATENUARE 

Tabelul 8-1 prezintă un rezumat al riscului potențial legat de muncă şi condițiile de muncă, precum și măsurile 
generale de atenuare şi responsabilitățile pentru a minimiza și a controla impactul riscurilor. 
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CATEGORIE IMPACT/RISC MĂSURI DE ATENUARE FRECVENŢA 
MONITORIZĂRII  

RESPONSABILITATE 

Recrutare şi selecţie Perceperea unui proces 
nedrept de recrutare şi 
selecţie 

- Strategie locală/națională privind conținutul 
procesului de angajare  
-Politica HR care acoperă: 
• Criterii de selecție pentru fiecare poziție 
• Metoda de recrutare  
• Principiile nediscriminării 
-Documentarea raportului de forță de muncă 
masculin/feminin 

Înainte de 
angajarea 
personalului 

VMTG 

Relaţiile de muncă Conflicte între lucrători 
sau între aceştia şi 
conducere 

- Mecanism de plângere potrivit SEP 
- Cod de Conduită al lucrătorilor, care acoperă: 

 Procedura disciplinară 

 Reguli şi regulamente pentru lucrători 
 

Lunar VMTG/ Antreprenor 

Conflicte rezultând din 
diferenţele culturale 

- Mecanism de plângere potrivit SEP 
- Cod de Conduită al lucrătorilor, care acoperă: 

 Respectul pentru culturile diferite 

 Non-discriminarea şi egalitatea de şanse 
- Instruirea forţei de muncă cu privire la 
sensibilitatea culturală 
 

Lunar VMTG/ Antreprenor 

Cazarea Cazarea nu îndeplineşte 
standardele  

- Construirea spaţiilor de cazare pentru lucrători 
în conformitate cu standardele naţionale, locale 
şi internaţionale 
- Asigurarea unui mecanism de plângere pentru 
lucrători în conformitate cu SEP 
- Efectuarea de audituri referitoare la 
campusurile de cazare pentru lucrători 
 

Trimestrial VMTG/ Antreprenor 
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CATEGORIE IMPACT/RISC MĂSURI DE ATENUARE FRECVENŢA 
MONITORIZĂRII  

RESPONSABILITATE 

Activităţile din campus au 
un impact negativ asupra 
comunităţii 
 

- Cod de Conduită a lucrătorilor care acoperă 
principiul „bunei vecinătăţi”  
- Instruiri cu privire la conştientizarea  
sensibilităţii  culturale 
 

Trimestrial VMTG/ Antreprenor 

Alimente şi servicii de  
catering 

Alimentele şi servirea 
mesei nu îndeplinesc  
standardele 

-Furnizarea de alimente și servirea mesei în 
conformitate cu standardele naționale, locale și 
internaționale 
-Furnizarea de alimente care vor asigura o dietă 
echilibrată 
-Furnizarea de apă potabilă la toate locurile de 
muncă și de cazare 
-Asigurarea faptului că sălile de mese dispun de 
o capacitate adecvată și de scaune în raport cu 
nevoile și numărul forței de muncă 
-Să comunice și să respecte în mod adecvat 
programul de masă 
-Mecanism de plângere în conformitate cu SEP 

În mod continuu 
pe durata 
construcţiilor 
Proiectului  

VMTG/ Antreprenor 

Instruiri Conduită 
necorespunzătoare care 
ar putea duce la cădere, 
electrocutare, leziuni, 
expunerea la niveluri 
ridicate de zgomot și praf, 
expunerea la substanțe 
toxice etc. 

Efectuarea unei instruiri iniţiale pentru toți 
lucrătorii. Instruirea iniţială se va concentra pe, 
dar nu se va limita la, următoarele elemente: 
-reglementări privind sănătatea și siguranța în 
incintă și cazarea pentru lucrători  
-aspect social – norme și reglementări privind 
relația comunitară și codul de conduită al 
lucrătorilor  
-aspecte de mediu – norme și reglementări 
privind măsurile de protecție a mediului  
-aspecte HR  
-mecanism de plângere 

Înainte de 
începerea 
construcţiilor 

Antreprenor 
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CATEGORIE IMPACT/RISC MĂSURI DE ATENUARE FRECVENŢA 
MONITORIZĂRII  

RESPONSABILITATE 

 

Întreţinere Defecţiuni ale 
echipamentului   

- Asigurarea unui sistem de întreţinere şi 
monitorizare 
 

Lunar VMTG/ Antreprenor 

Securitate Comportament inadecvat 
sau agresiv al 
personalului de securitate 

-Asigurarea faptului că personalul de securitate 
îndeplinește următoarele cerințe: 
• Nu au fost implicați în abuzurile trecute 
• Au beneficiat de training-uri în comportamentul  
corespunzător faţă de forța de muncă și de 
comunitatea locală 

Înainte de 
angajarea 
personalului de 
securitate 

Antreprenor 

Recreere Activitățile recreative ale 
lucrătorilor, cum ar fi 
consumul de alcool, 
vânătoare, pescuit etc., 
poate avea un impact 
negativ asupra comunității 
locale  

-Codul de Conduită al lucrătorului care acoperă: 
• Măsuri de interdicție privind consumul de alcool 
și de droguri 
• Măsuri de interdicție privind pescuitul și 
vânătoarea 
• Principii de bună vecinătate cu privire la 
utilizarea facilităților locale  

Înainte de 
angajarea 
personalului 

VMTG/ Antreprenor 
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9.2 ACTIVITĂŢI DE MONITORIZARE GENERALĂ 

 

Cerinţele Sistemului de verificare şi monitorizare, astfel cum sunt prezentate în Documentul F-CESMP, 

sunt împărţite pe trei nivele, astfel cum se arată în Tabelul 6.3 de mai jos. 

  

Nivel Obiectiv Respon- 
sabil 

Descriere 

Nivel 1:  Auditurile 
sistemului de 
management al 
VestMoldTrans 
Gaz 

VestMold 
TransGaz 

Aceste audituri au ca scop evaluarea elementelor sistemului de 
management HSSE al VestMoldTransGaz și evaluarea 
caracterului lor continuu pe parcursul ciclului de viață al 
proiectului.-Anual 

Nivel 2:  Audituri ale 
CESMP al  
VestMoldTrans 
Gaz  

VestMold 
TransGaz 

Aceste audituri sunt întreprinse de către echipa 
VestMoldTransGaz pentru a confirma conformitatea 
Companiei și antreprenorilor săi cu CESMPs-fiecare semestru 

Nivel 3:  Audituri 
efectuate de 
antreprenor 
asupra sa 

Antreprenor Aceste audituri urmează să fie efectuate de antreprenori pentru 
a confirma conformitatea lor și a subcontractanților acestora cu 
CESMPs și cu propriile sisteme de management HSSE.  
Antreprenorii de management se asigură că rapoartele de audit 
sunt furnizate VestMoldTransGaz-fiecare trimestru 

 
În plus față de cele de mai sus, este de așteptat să existe audituri de reglementare și vizite de monitorizare 
a conformității din partea creditorului. Natura și structura acestora vor fi confirmate cu instituţiile de 
reglementare și creditorii. 
 

 

9.3 INDICATORI CHEIE DE PERFORMANŢĂ 

Atât Monitorizarea Generală, cât și Procesele de Verificare a Sistemului de Management necesită 

dezvoltarea unor indicatori de performanță cheie solizi (KPI). Aceştia sunt măsurători cantitative sau 

calitative utilizate pentru măsurarea performanței în timp și pot fi utilizate pentru a evalua efectivitatea  

măsurilor de control. KPI-urii consideraţi relevanţi pentru prezentul LWCMP sunt prezentaţi în Tabelul 6.4 

de mai jos. 
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ID KPI Ţintă/Prag de Acţiune  Măsura de 

Monitorizare 

Controale de 

atenuare 

asociate 

KPI- 

LWCMP 

01 

 

Numărul incidentelor de 

sănătate şi securitate 

raportate  

Minimizare şi 

îmbunătăţire continuă  

A se vedea Anexa 

2  

N/A 

KPI- 

LWCMP 

02 

 

Numărul de lucrători sau 

de plângeri rezolvate 

Minimizare şi 

îmbunătăţire continuă  

A se vedea Anexa 

2   

Toate măsurile 

identificate în 

Anexa 1 

KPI – 

LWCMP 

03 

 

Pierderi de vieţi omeneşti Niciuna  N/A 

KPI- 

LWCMP 

04 

 

Număr de persoane 

instruite 

Maximizare şi 

îmbunătăţire continuă 

A se vedea Anexele 

1,2 

Toate măsurile 

identificate în 

Anexele 1,2 

KPI- 

LWCMP 

05 

Număr de cazuri de 

discriminare sau hărţuire 

raportate 

Minimizare şi 

îmbunătăţire continuă 

A se vedea Anexa 

2 

Toate măsurile 

identificate în 

Anexa 1 

KPI- 

LWCMP 

06 

Raportul forţei de muncă 

bărbaţi/femei 

Niciuna   

KPI- 

LWCMP 

07 

Numărul de audituri 

efectuate asupra cazării 

lucrătorilor 

Maximizare şi 

îmbunătăţire continuă 

A se vedea Anexa 

2 

Toate măsurile 

identificate în 

Anexa 1 
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Anexa 1 –Măsuri Generale de Atenuare şi Acţiuni de Management 
 

Ref 
 
 

Su- 
biect/ 
Aspect 

Obiectiv Măsuri de Atenuare, acţiuni de  
Management şi Angajamente 

În 
plan 

Respon- 
sabil 
monitori- 
zare 

Titula 
(C/T) 

Proces de 
Verificare  
 
 

Registrul 
Angaja- 
mentelor 
Ref. 

LWCMP  
- 001 

Toate General Conformitatea cu toate măsurile de atenuare incluse 
în Acordul de Mediu 

Toate 
Planu- 
rile 

CPU C  Permanent 1 

LWCMP 
- 002 

Toate  Înregis- 
trarea 
condiţiilor 
traseului 
Gazoduc- 
tului înainte 
de 
construcţie 
 

Pentru etapa de pre-construcție, atunci când 
amplasamentele vor fi funcţionale, pentru fiecare 
sector va exista un protocol care va stabili cât mai 
exact posibil sarcina de mediu, pe baza formelor 
standardizate (forme standard), cu fotografii aeriene 
sau imagini fotografice luate de la sol, care vor 
acționa ca elemente de control. Pentru fiecare 
amplasament în timpul sezonului de creştere a 
vegetaţiei (mai-septembrie), structura şi funcţiile 
ecologice ale amplasamentului vor fi determinate cu 
exactitate. 

 T  C/T Permanent  287 

LWCMP  
- 003 

Toate  Prevenire Echipamentul va fi adus pe amplasament în stare 
perfectă de funcţionare, reviziile tehnice şi schimburile 
de ulei fiind deja făcute 

WMP,
HSSM
,ERM
P 
 

HSSE+ TS-
T/C  

C Permanent 87 

LWCMP  
-  004 

Toate  Prevenire Monitorizarea buletinelor meteorologice pentru a muta  
echipamentele în afara zonelor care ar putea fi 
inundate, în cazul apelor mari 

Toate 
Planu- 
rile 

SS-T C Permanent 31 
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Ref 
 
 

Su- 
biect/ 
Aspect 

Obiectiv Măsuri de Atenuare, acţiuni de  
Management şi Angajamente 

În 
plan 

Respon- 
sabil 
monitori- 
zare 

Titula 
(C/T) 

Proces de 
Verificare  
 
 

Registrul 
Angaja- 
mentelor 
Ref. 

LWCMP  
- 005 

În 
totali-
tate 

Protecţia 
Mediului 

Interzicerea defrişărilor efectuate de lucrători.  SS+HSSE-
C/T 

C Permanent 328 

LWCMP  
- 006 

Toate Protecţia 
Mediului 

Educarea lucrătorilor pentru a preveni incendiile de 
vegetaţie. Asigurarea faptului că incendiile de 
vegetaţie nu sunt folosite ca metodă de curăţare a 
terenului 

 SS+HSSE-
C/T 

C Periodic 
/Săptămânal 

341 

LWCMP  
- 007 

Toate  Securita- 
tea muncii  

Lucrările de construcţii vor fi efectuate numai în timpul 
orelor cu lumină naturală, dacă activităţile nu sunt 
continue sau timpul de execuţie nu este suficient 

HSSM SS+HSSE-
C/T 

C Permanent 393 

LWCMP  
- 008 

Comuni
tăţile 
locale 

Prevenire 
pentru 
siguranţă şi 
securitate 

Punerea în aplicare a măsurilor de reducere a 
impactului asupra mediului socio-economic chiar 
înainte de începerea lucrărilor (stabilirea rutelor de 
deviere, instalarea panourilor de blocare a sunetului, 
demarcarea și instalarea elementelor de avertizare 
legate de suprafața lucrărilor, furnizarea de rețea 
alternativă de utilități etc) 

CHSS
MP, 
HSSM
P, 
RTMP 
 

SS –C/T C Permanent 172 

LWCMP  
- 009 

Întregul 
Proiect  

Protecţia 
Mediului 

Interzicerea strictă a pescuitului în cursurile de apă 
(CU EXCEPŢIA CAZULUI ÎN CARE TOATE 
CONDIŢIILE LEGALE SUNT ÎNDEPLINITE). 

CHSS
MP 
 

SS – C/T C Periodic 188 

LWCMP  
- 010 

Toate Condiţii de 
muncă 

Deși forța de muncă a proiectului nu are menirea de a 
încorpora lucrători în afara demografiei etnice deja 
prezentă în comunitățile locale din sfera de influență a 
conductei, respectarea strictă a codului de conduită al 
lucrătorului, care va fi elaborat de VestMoldTransGaz, 
va ajuta la atenuarea oricăror probleme neprevăzute 
legate de perturbarea comunității. 

CHSS
MP 
 

SS C/T C Periodic 279 
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Ref 
 
 

Su- 
biect/ 
Aspect 

Obiectiv Măsuri de Atenuare, acţiuni de  
Management şi Angajamente 

În 
plan 

Respon- 
sabil 
monitori- 
zare 

Titula 
(C/T) 

Proces de 
Verificare  
 
 

Registrul 
Angaja- 
mentelor 
Ref. 

LWCMP  
- 0011 

În 
totali-
tate 

Protecţia 
Mediului 

Implementarea şi întărirea interzicerii vânătorii 
practicată de lucrători (CU EXCEPŢIA CAZULUI ÎN 
CARE TOATE CONDIŢIILE LEGALE SUNT 
ÎNDEPLINITE). 
 

CHSS
MP 
 

SS+ER – 
C/T 

C Permanent 325 

LWCMP  
- 0012 

Întregul 
Proiect 

Protecţia 
Mediului 

Interzicerea armelor/ vânătorii pentru personalul 
Proiectului, incluzând subcontractorii, atât pe 
amplasament, cât şi în timpul deplasării la şi de la 
zonele de lucru ale Proiectului 
 

CHSS
MP 
 

SS+ER  SE 
-C/T 

C Periodic/în 
fiecare 
trimestru  

208 

LWCMP  
- 0013 

În 
totali-
tate 

Siguranţa 
Comunitară 

Minimizarea exploatării şi distrugerii resurselor 
prezente şi a impacturilor secundare asociate 

CHSS
MP 

SS+HS SE 
C/T 

C Permanent 17 

LWCMP  
- 0014 

Perma-
nentă 
schim-
bare a 
iden-
tităţii 
cultu-
rale 
lăsate 
în urmă 
din 
cauza 
influ- 

Condiţii de 
muncă 

Consolidarea continuă a Codului de Conduită al 
Lucrătorului pentru personalul permanent, în special 
în zonele influențate de personalul celor 3 stații de 
compresoare 

HSSM
P 

SS+HS SE C Perioada de 
licitaţie 

281 
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Ref 
 
 

Su- 
biect/ 
Aspect 

Obiectiv Măsuri de Atenuare, acţiuni de  
Management şi Angajamente 

În 
plan 

Respon- 
sabil 
monitori- 
zare 

Titula 
(C/T) 

Proces de 
Verificare  
 
 

Registrul 
Angaja- 
mentelor 
Ref. 

enţei 
lucră-
torilor 

LWCMP  
- 0015 

Toate  Condiţiile 
de muncă 

Orele generale de construcție vor fi conforme cu 
îndrumările documentului de planificare a autorizaţiilor 
(Condiția 6). Se limitează la: 
Pentru a minimiza impactul zgomotului asupra 
comunității, camioanele și vehiculele care traversează 
zonele rezidențiale vor reduce viteza până la 30 km/h, 
iar lucrările de construcție vor fi limitate la orele de zi. 
În cazul în care există activități necesare a fi efectuate 
în timpul orelor de noapte (19:00-7:00), se va 
examina necesitatea unei autorizații corespunzătoare. 
În astfel de cazuri, populația trebuie informată în 
prealabil. 
Procedură corespunzătoare de plângere pentru a se 
asigura că plângerile sunt înregistrate, investigate și 
rezolvate; Şi 
Controlul zgomotului pe amplasament pentru a se 
asigura că toți operatorii de la fața locului, inclusiv 
antreprenorii, lucrează în așa fel încât să reducă 
zgomotul. 

HSSM
P 

SS+HS SE 
+ AE – C/T 

C Permanent 246 
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Ref 
 
 

Su- 
biect/ 
Aspect 

Obiectiv Măsuri de Atenuare, acţiuni de  
Management şi Angajamente 

În 
plan 

Respon- 
sabil 
monitori- 
zare 

Titula 
(C/T) 

Proces de 
Verificare  
 
 

Registrul 
Angaja- 
mentelor 
Ref. 

LWCMP  
- 0019 

Toate Principiile 
Manage-
mentului 
Deşeurilor 

Personalul implicat în gestionarea deșeurilor va 
beneficia de o instruire periodică, specifică fiecărui 
produs și, după caz, incluzând cerințele generale 
pentru gestionarea deșeurilor periculoase 

WMP ER C/T C periodic WM 003 

LWCMP  
- 020 

Toate Principiile 
Manage-
mentului 
Deşeurilor 

Pentru fiecare contract, se va evalua soluția de 
gestionare a deșeurilor, iar contractele cu entitățile 
însărcinate cu aceste responsabilități pentru fiecare 
tip de deșeuri vor fi elaborate separat. 
Operatorii vor urmări deșeurile. 

WMP ER C/T C Permanent WM 004 

LWCMP  
- 0021 

Toate 
zonele, 
dar în 
special 
zonele 
cu 
mami-
fere 
mari 

Principiile 
Manage-
mentului 
Deşeurilor 

Gestionarea adecvată a deșeurilor va fi pusă în 
aplicare. O atenție deosebită va fi îndreptată către 
gunoiul menajer sau cel care conține resturi 
alimentare. Deșeurile din fronturile de lucru vor fi 
depozitate în compartimente prevăzute cu saci de 
gunoi și vor fi evacuate zilnic la organizarea de 
şantier. La punctele de colectare ale organizării de 
şantier vor fi prevăzute containere pentru fiecare tip 
de deșeuri. Pentru deșeurile menajere, se va utiliza 
un recipient metalic cu un capac bine închis. 

WMP ER C/T C Permanent WM 005 

LWCMP  
- 0024 

Toate Principiile 
Manage-
mentului 
Deşeurilor 

Deșeurile, materialele excavate sau orice alt material 
nu trebuie vărsat/evacuat/abandonat în zonele 
forestiere. 

WMP ER – C/T, 
SS C/T, TS 
C/T 

C Periodic WM 008 
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Ref 
 
 

Su- 
biect/ 
Aspect 

Obiectiv Măsuri de Atenuare, acţiuni de  
Management şi Angajamente 

În 
plan 

Respon- 
sabil 
monitori- 
zare 

Titula 
(C/T) 

Proces de 
Verificare  
 
 

Registrul 
Angaja- 
mentelor 
Ref. 

LWCMP  
- 0031 

Toate Depozitare
a 
Deşeurilor 

Fiecare categorie de deșeuri periculoase va fi 
depozitată separat, pe baza caracteristicilor fizice și 
chimice, și în funcție de compatibilitatea și natura 
substanțelor de stingere care pot fi utilizate pentru 
fiecare categorie în caz de incendiu. Recipientele 
utilizate pentru colectarea și depozitarea deșeurilor 
periculoase trebuie să fie compatibile cu deșeurile pe 
care le conțin și vor fi păstrate în siguranță și sigilate, 
marcate și etichetate corespunzător sau însoțite de 
documente specifice în conformitate cu reglementările 
privind deșeurile periculoase. Aceste recipiente sunt 
inspectate periodic pentru a se asigura de 
etanșeitatea acestora și faptul că sunt păstrate în 
siguranță.  Containerele nu trebuie să fie depozitate 
pe drumuri, căi pietonale sau orice punct care ar 
putea afecta ieșirile de urgență. 

WMP ER 
C/T+HSSM 
C/T 

C Permanent WM 015 

 

Legendă: ER- Responsabil de Mediu, TS- Supervizor Tehnic, SS- Supervizor de Amplasament, HHSE-Coordonator pentru Sănătate, Siguranţă, 

Securitate şi Mediu, T-VESTMOLDTRANSGAZ, C-Antreprenor 
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ANEXA 2-CERINŢE DE MONITORIZARE 
 

ID  ACTIVITATE 
DE 
MONITORI-
ZARE  

DESCRIEREA OBIECTULUI ACTIVITĂŢII DE 
MONITORIZARE 

PARAMETRI LOCAŢIE STANDARDE PERIODI-
CITATE 

KPI 

1  Verificarea 
conformităţii 

Conformitate cu toate măsurile de atenuare 
incluse în Acordul de Mediu 
 

N/A Tot Proiectul 3/ EBRD Permanent LWCMP - 
01  

LWCMP 
– 0001 

 Înregistrare şi 
verificare pe 
teren 

Pentru etapa de pre-construcție, atunci când 
şantierele vor fi funcţionale, pentru fiecare 
sector va exista un protocol care va stabili cât 
mai exact posibil sarcina de mediu, pe baza 
formelor standardizate (forme standard), cu 
fotografii aeriene sau imagini fotografice luate 
de la sol, care vor acționa ca elemente de 
control. Pentru fiecare amplasament în timpul 
sezonului de creştere a vegetaţiei (mai-
septembrie) structura şi funcţiile ecologice ale 
amplasamentului vor fi determinate cu 
exactitate. 

Situaţie 
înregistrată/ 
situaţie 
operativă 

Tot Proiectul 4/ Cadru legal Permanent LWCMP 
05 
LWCMP 
06 

LWCMP 
– 0002 

 Inspecţia 
locului de 
muncă 

Echipamentul va fi adus pe amplasament în 
perfectă stare de funcţionare, cu toate reviziile 
şi schimburile de ulei deja făcute 
 

Parametri tehnici Pe ampla-
sament  

4/Cadru legal  Permanent LWCMP 
01 
LWCMP 
03 
LWCMP 
04 
LWCMP 
05 
LWCMP 
06 
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ID  ACTIVITATE 
DE 
MONITORI-
ZARE  

DESCRIEREA OBIECTULUI ACTIVITĂŢII DE 
MONITORIZARE 

PARAMETRI LOCAŢIE STANDARDE PERIODI-
CITATE 

KPI 

LWCMP 
- 0003 

 Auditurile 
locurilor de 
cazare pentru 
lucrători 

Antreprenorul va efectua audituri periodice ale 
unităților de cazare pentru a se asigura că 
acestea respectă standardele PR 2 ale EBRD.  

N/A Pe ampla-
sament 

3/EBRD Periodic LWCMP  
09 

LWCMP 
– 0004 
 

 Activităţi de 
informare 

Monitorizarea buletinelor meteorologice pentru 
a muta echipamentul în afara zonelor care ar 
putea fi inundate, în cazul apelor mari 

Statistici şi 
estimare  

La locurile 
de muncă şi 
de cazare 

3/EBRD Permanent LWCMP 
01 
LWCMP 
04 
LWCMP 
05 
LWCMP 
06 

LWCMP 
– 0005 

 Inspecţia 
locului de 
muncă şi a 
vecinătăţilor 

Interzicerea defrişărilor pentru lucrători. N/A Pe ampla-
sament şi 
zonele de 
lucru 

3/EBRD Permanent LWCMP 
05 

LWCMP 
– 0006 

 Verificarea 
efectuării 
instruirii 

Educarea forței de muncă pentru prevenirea 
incendiilor de vegetaţie. Asigurarea că 
incendiile de vegetaţie nu sunt utilizate ca o 
metodă de curăţare a terenului 

N/A În 
vecinătatea 
ampla-
samentului 

3/EBRD Periodic/ 
Săptămânal 

LWCMP 
05 

LWCMP 
– 0007 

 Timpul de 
lucru 

Lucrările de construcție vor avea loc numai în 
timpul zilei, în cazul în care activitățile nu sunt 
continue sau timpul de execuție nu este 
suficient 

Măsurarea 
timpului 

Locurile de 
muncă 

3,4/EBRD, 
Cadru legal 

Săptămânal LWCMP 
01 
LWCMP 
02 
LWCMP 
03 
LWCMP 
04 
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ID  ACTIVITATE 
DE 
MONITORI-
ZARE  

DESCRIEREA OBIECTULUI ACTIVITĂŢII DE 
MONITORIZARE 

PARAMETRI LOCAŢIE STANDARDE PERIODI-
CITATE 

KPI 

LWCMP 
06 

LWCMP 
– 0008 

 Verificarea 
implementării 
măsurilor 
prevăzute de 
Planuri 

Punerea în aplicare a măsurilor de reducere a 
impactului asupra mediului socio-economic 
chiar înainte de începerea lucrărilor (stabilirea 
rutelor de deviere, instalarea panourilor de 
blocare a sunetului, demarcarea și instalarea 
elementelor de avertizare legate de suprafața 
lucrărilor, furnizarea de rețea alternativă de 
utilități, etc) 

N/A Tot Proiectul 1,3,4 Periodic LWCMP 
01 
LWCMP 
03 
LWCMP 
04 
LWCMP 
05 
LWCMP 
06 

LWCMP 
– 0009 

 Verificarea 
îndeplinirii 
instrucţiunilor  

Interzicerea strictă a pescuitului în cursurile de 
apă (CU EXCEPŢIA CAZULUI ÎN CARE 
TOATE CONDIŢIILE LEGALE SUNT 
ÎNDEPLINITE). 

N/A Vecinătatea 
locurilor de 
muncă 

1,3 Permanent LWCMP 
05 

LWCMP 
– 00010 

 Planificare Deși forța de muncă a Proiectului nu are 
menirea de a încorpora lucrători din afara 
demografiei etnice deja prezente în 
comunitățile locale din sfera de influență a 
conductei, respectarea strictă a Codului de 
Conduită al Lucrătorului, care va fi elaborat de 
VestMoldTransGaz va ajuta la atenuarea 
oricăror probleme neprevăzute legate de 
perturbarea comunității. 

N/A Tot Proiectul 3 Permanent LWCMP 
02 
LWCMP 
07 

LWCMP 
– 00011 

 Verificarea 
îndeplinirii 
instrucţiunilor 

Interzicerea strictă a pescuitului şi vânătorii 
pentru lucrători (CU EXCEPŢIA CAZULUI ÎN 

N/A Tot Proiectul 3 Periodic LWCMP 
01 
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ID  ACTIVITATE 
DE 
MONITORI-
ZARE  

DESCRIEREA OBIECTULUI ACTIVITĂŢII DE 
MONITORIZARE 

PARAMETRI LOCAŢIE STANDARDE PERIODI-
CITATE 

KPI 

şi inspecţii 
periodice 
 

CARE TOATE CONDIŢIILE LEGALE SUNT 
ÎNDEPLINITE). 

LWCMP 
05 

LWCMP 
– 00012 

 Inspecţii Interzicerea armelor/vânătorii pentru 
personalul Proiectului, inclusiv 
subcontractanții, atât pe amplasament, cât și 
în timpul călătoriilor către și dinspre zonele de 
lucru ale Proiectului 

N/A Tot Proiectul 3,4 Periodical LWCMP 
01 
LWCMP 
02 
LWCMP 
05 

LWCMP 
– 00013 

 Instruire şi 
supraveghere 

Reducerea la minimum a exploatării și a 
distrugerii resurselor prezente și a efectelor 
secundare asociate 

N/A Tot Proiectul 3,4 Permanent LWCMP 
02 
LWCMP 
05 

LWCMP 
– 00014 

 Instruire şi 
supraveghere 

Consolidarea continuă a aplicării Codului de 
Conduită al Lucrătorului pentru personalul 
permanent, în special în zonele influențate de 
personalul celor 3 stații de compresoare 

Test Tot Proiectul 3,4 Periodic 
/fiecare 
trimestru 

LWCMP 
02 
LWCMP 
05 
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ID  ACTIVITATE 
DE 
MONITORI-
ZARE  

DESCRIEREA OBIECTULUI ACTIVITĂŢII DE 
MONITORIZARE 

PARAMETRI LOCAŢIE STANDARDE PERIODI-
CITATE 

KPI 

LWCMP 
– 00015 

 Supraveghere Orele generale de execuţie a lucrărilor vor fi 
conforme cu îndrumările documentului de 
planificare a autorizaţiei de (Condiția 6). Se vor 
limita la: 
     între 07:30 și 17:30 de luni până vineri; 
     între 07:30 și 13:30 sâmbăta; Şi 
     fără operațiuni în zilele de duminică și în 
timpul vacanțelor bancare/publice, pe cât  
posibil. Nu se aplică pentru operaţii continue 
sau în perioada în necesară pentru 
recuperarea întârzierilor. 
Legătură prealabilă cu Autoritatea de 
Planificare Română cu privire la orice cerințe 
pentru lucrări în afara orelor de muncă, pentru 
Sănătate și Siguranță sau din motive de 
urgență; 
Procedura corespunzătoare de plângere  
pentru a se asigura că plângerile sunt 
înregistrate, investigate și rezolvate; Şi 
Controlul zgomotului produs pe amplasament  
pentru a se asigura că toți operatorii de pe 
amplasament, inclusiv antreprenorii, lucrează 
în așa fel încât să reducă la minimum 
zgomotul. 

N/A Tot Proiectul 3.4 Permanent LWCMP 
01 
LWCMP 
02 
LWCMP 
03 
LWCMP 
04 
LWCMP 
05 
LWCMP 
06 

LWCMP 
– 00016 

 Supraveghere Se va urmări achiziționarea de produse 
chimice pentru care furnizorul poate face 
dovada preînregistrării lor la Agenția 
Europeană pentru Produse Chimice 

N/A Momentul 
licitaţiilor/ pe 
amplasa-
ment 

3,4 Perioada de 
licitaţie 

LWCMP 
01 
LWCMP 
05 
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ID  ACTIVITATE 
DE 
MONITORI-
ZARE  

DESCRIEREA OBIECTULUI ACTIVITĂŢII DE 
MONITORIZARE 

PARAMETRI LOCAŢIE STANDARDE PERIODI-
CITATE 

KPI 

LWCMP 
– 00017 

 Planificare/ 
Management/ 
Supraveghere 

Antreprenorii își vor elabora propriile Planuri 
de Management al Deșeurilor bazate pe 
colectarea selectivă a deșeurilor pentru 
reciclare/recuperare/eliminare; Acestea vor 
acoperi următoarele "bune practici privind 
amplasamentul" pentru a reduce riscul de 
impacturi generate de activitățile de gestionare 
a deșeurilor: 
• elaborarea inventarului de deșeuri probabile; 
• identificarea unor facilități locale de 
gestionare a deșeurilor; 
• principiile de minimizare a deșeurilor; 
• maximizarea oportunităților de 
reutilizare/reciclare; 
• segregarea deșeurilor (lichid și 
solid/reutilizabile și reciclabile); 
• colectarea, depozitarea și transferul 
deșeurilor; 
• proceduri specifice de eliminare a tuturor 
tipurilor de deșeuri identificate, inclusiv notele 
de transfer al deșeurilor, dacă sunt mutate într-
o instalație autorizată în afara 
amplasamentului; 
• proceduri de audit și de raportare; Şi 
• măsurile care trebuie luate după finalizarea 
lucrărilor de construcție, astfel încât să se 
asigure eliminarea și valorificarea tuturor 
deșeurilor provenite de la șantierele de 

Interogări legale Tot Proiectul 1,2,3,4 Permanent LWCMP 
01 
LWCMP 
03 
LWCMP 
04 
LWCMP 
05 
LWCMP 
06 
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ID  ACTIVITATE 
DE 
MONITORI-
ZARE  

DESCRIEREA OBIECTULUI ACTIVITĂŢII DE 
MONITORIZARE 

PARAMETRI LOCAŢIE STANDARDE PERIODI-
CITATE 

KPI 

construcții, inclusiv deșeurile rezultate în urma 
demontării structurilor temporare. 

LWCMP 
– 00018 

 Management/
Supraveghere 

Deșeurile periculoase sau materialele 
periculoase vor fi colectate în mod selectiv la 
organizarea de şantier şi vor fi predate 
operatorilor autorizați.  
Nu se va face nicio incinerare a deșeurilor 
periculoase pe amplasament.  Containerele 
cu deșeuri periculoase vor fi mutate sau 
transferate pe amplasament numai de către 
personal calificat, utilizând echipamentele și 
vehiculele adecvate. 

Interogări legale Tot Proiectul 1,2,,3,4 Permanent LWCMP 
01 
LWCMP 
03 
LWCMP 
04 
LWCMP 
05 
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ID  ACTIVITATE 
DE 
MONITORI-
ZARE  

DESCRIEREA OBIECTULUI ACTIVITĂŢII DE 
MONITORIZARE 

PARAMETRI LOCAŢIE STANDARDE PERIODI-
CITATE 

KPI 

LWCMP 
– 00019 

 Training şi 
evaluare  

Personalul implicat în gestionarea deșeurilor 
va beneficia de o instruire periodică, specifică 
fiecărui produs și, după caz, inclusiv privind  
cerințele generale pentru gestionarea 
deșeurilor periculoase. 
 

Test Responsabili
de pe şi din 
afara 
amplasa-
mentului 

1,2,3 Periodic/ în 
fiecare 
semestru 

LWCMP 
05 
LWCMP 
06 

LWCMP 
– 00020 

 Inspecţii 
periodice 

Pentru fiecare contract, se va evalua soluția de 
gestionare a deșeurilor, iar contractele cu 
entitățile însărcinate cu aceste responsabilități 
pentru fiecare tip de deșeuri vor fi elaborate 
separat. 
Operatorii vor urmări deșeurile. 

Interogări legale Tot Proiectul 1,2,3 Periodic LWCMP 
01 
LWCMP 
05 

LWCMP 
– 00021 

 Inspecţii 
periodice 

Gestionarea adecvată a deșeurilor va fi pusă 
în aplicare. O atenție deosebită va fi îndreptată 
către gunoiul menajer sau cel care conține 
resturi alimentare. Deșeurile din fronturile de 
lucru vor fi depozitate în containere prevăzute 
cu saci de gunoi și vor fi evacuate zilnic la 
organizarea de şantier. La punctele de 
colectare ale organizării de şantier vor fi 
prevăzute containere pentru fiecare tip de 
deșeuri. Pentru deșeurile menajere, se va 
utiliza un recipient metalic cu un capac bine 
închis. 

N/A Tot Proiectul 1,2,3 Periodic LWCMP 
01 
LWCMP 
05 

LWCMP 
- 00022 

 Inspecţii pe 
amplasament 
şi ale 
registrelor 

Antreprenorii vor raporta tipurile și cantitățile 
de deșeuri și traseul urmat de acestea.  O 
înregistrare strictă a gestiunii se menține prin 
completarea lunară a documentelor de 

Interogări legale Tot Proiectul 1,2,3 Permanent LWCMP 
01 
LWCMP 
05 
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ID  ACTIVITATE 
DE 
MONITORI-
ZARE  

DESCRIEREA OBIECTULUI ACTIVITĂŢII DE 
MONITORIZARE 

PARAMETRI LOCAŢIE STANDARDE PERIODI-
CITATE 

KPI 

gestionare a deșeurilor, pe tipuri de deșeuri 
identificate - potrivit GD 99/2018 (Hotărârea  
Guvernamentală) privind ţinerea evidenţelor  
referitoare la gestionarea deșeurilor, o 
evidență strictă a gestionării deșeurilor va fi 
ţinută prin completarea lunară a fișelor cu date 
de gestionare a deșeurilor, pe tipuri de deșeuri 
identificate, în conformitate cu modelul 
prevăzut în Anexa 5 la acest text legal; 

LWCMP 
– 00023 

 Supraveghere 
pe 
amplasament  

Pentru reducerea volumului de deșeuri 
necesar a fi depozitate și transportate, 
managementul amplasamentelor va fi echipat 
cu prese metalice și container pentru plastic 
(PET), tocătoare de hârtie; 

N/A Tot Proiectul 1,2,3 Permanent LWCMP 
05 

LWCMP 
- 00024 

 Supraveghere Deșeurile, materialele excavate sau orice alt 
material nu trebuie vărsat/eliminat/abandonat 
în zonele forestiere. 

N/A Zone 
forestiere 

1,2 Permanent LWCMP 
02 
LWCMP 
05 

LWCMP 
- 00025 

 Inspecţii Deşeurile nu vor fi depozitate în apropierea 
cursurilor de apă sau zonelor protejate; 

N/A Zona 
cursurilor de 
apă 

1,2 Periodic LWCMP 
02 
LWCMP 
05 

LWCMP 
- 00026 

 Inspecţii Atât în cadrul organizării de șantier, cât și în 
stațiile corespunzătoare vor fi stabilite zone 
clar definite desemnate pentru depozitarea 
deșeurilor controlate și sigure; 

Interogări legale Zona 
amplasa-
mentului 

1,2 Periodic LWCMP 
04 
LWCMP 
05 
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MONITORI-
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DESCRIEREA OBIECTULUI ACTIVITĂŢII DE 
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PARAMETRI LOCAŢIE STANDARDE PERIODI-
CITATE 

KPI 

LWCMP 
- 00027  

 Supraveghere Se vor depozita în siguranță toate alimentele și 
deșeurile alimentare pentru a împiedica  
sprijinirea populațiilor de specii oportuniste 
(care ar putea include fauna non-nativă 
invazivă). 

Interogări legale Zona 
amplasa-
mentului 

1,2 Permanent LWCMP 
02 
LWCMP 
05 

LWCMP 
- 00028 

 Supraveghere Colectarea selectivă a deșeurilor, depozitarea 
temporară și evacuarea finală în condiții de 
siguranță, reciclarea integrală a deșeurilor 
reciclabile, luând în considerare faptul că 
deșeurile degradează peisajul pe suprafețe 
mari. 

Interogări legale Tot Proiectul 1,2,3 Permanent LWCMP 
02 
LWCMP 
05 

LWCMP 
-  00029 

 Supraveghere Colectarea selectivă a deșeurilor generate, 
depozitarea temporară în zone speciale și 
livrarea către operatorii autorizați pentru 
valorificare/eliminare 

Interogări legale Tot Proiectul 1,2,3 Permanent LWCMP 
05 

LWCMP 
- 00030 

 Inspecţie Deșeurile se colectează selectiv în recipiente 
și sunt depozitate temporar în locuri special 
amenajate. 

Interogări legale Tot Proiectul 1,2,3 Periodic LWCMP 
05 

LWCMP 
–  
00031 

 Supraveghere Fiecare categorie de deșeuri periculoase va fi 
depozitată separat, pe baza caracteristicilor 
fizice și chimice, și în funcție de 
compatibilitatea și natura substanțelor de 
stingere care pot fi utilizate pentru fiecare 
categorie în caz de incendiu. Recipientele 
utilizate pentru colectarea și depozitarea 
deșeurilor periculoase trebuie să fie 
compatibile cu deșeurile pe care le conțin și 
vor fi păstrate în siguranță și sigilate, marcate 

Interogări legale Tot Proiectul 1,2,3,4 Permanent LWCMP 
02 
LWCMP 
05 
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ID  ACTIVITATE 
DE 
MONITORI-
ZARE  

DESCRIEREA OBIECTULUI ACTIVITĂŢII DE 
MONITORIZARE 

PARAMETRI LOCAŢIE STANDARDE PERIODI-
CITATE 

KPI 

și etichetate corespunzător sau însoțite de 
documente specifice în conformitate cu 
reglementările privind deșeurile periculoase. 
Aceste recipiente sunt inspectate periodic 
pentru a se asigura de etanșeitatea lor și de 
faptul că sunt păstrate în siguranță.  
Containerele nu trebuie să fie depozitate pe 
drumuri, căi pietonale sau orice punct care ar 
putea afecta ieșirile de urgență; 

LWCMP 
- 00032 

 Supraveghere Deșeurile inerte provenite din excavații vor fi 
reciclate pentru acoperirea conductei sau vor fi 
utilizate pentru lucrări rutiere temporare, 
platforme etc. 

N/A Amplasa-
mente şi 
traseul 
conductei 

3 Permanent LWCMP 
05 

LWCMP 
- 00033 

 Inspecţii la 
locurile de 
muncă 

Toate deșeurile metalice vor fi depozitate în 
locuri special desemnate, luând în considerare 
recuperarea periodică în unități specializate, 
bazată pe un contract; 

N/A Amplasa-
mente şi 
traseul 
conductei 

3,4 Permanent LWCMP 
05 

LWCMP 
- 00034 

 Supraveghere Gestionarea deșeurilor se va face în strictă 
conformitate cu Legea nr. 209/2016 privind 
regimul deșeurilor 
 

Interogări legale Tot Proiectul 1,2, Permanent LWCMP 
04 
LWCMP 
05 

LWCMP 
- 00035 

 Supraveghere Aruncarea deşeurilor în cursurile de apă este 
strict interzisă. 

N/A Proximitatea 
cursurilor de 
apă 

1,2,3 Permanent LWCMP 
04 
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LWCMP 
05 

LWCMP 
- 00036 

 Supraveghere Transportul/manipularea deșeurilor generate și 
a materialelor periculoase se va face astfel 
încât să nu cauzeze poluarea solului, a apelor 
de suprafață și a apelor subterane. 

Interogări legale Tot Proiectul 1,2,3 Permanent LWCMP 
04 
LWCMP 
05 

LWCMP 
00037 

 Supraveghere În ceea ce privește gunoiul menajer și 
deșeurile similare, se stabilesc suprafețe 
speciale pentru depozitarea temporară și se 
încheie contracte cu unitatea de gestionare a 
deșeurilor din cea mai apropiată localitate 
pentru a elimina aceste tipuri de deșeuri 

N/A Zona 
amplasa-
mentului 

1,2 Permanent LWCMP 
04 
LWCMP 
05 

LWCMP 
- 00038 

 Supraveghere Antreprenorii, pe baza planurilor proprii de 
management al deșeurilor, vor asigura 
transportul a aproximativ 115 000 tone de rocă 
dislocată pentru a realiza traseul conductei 
(suma calculată de proiectant), care nu va fi 
reutilizată pentru a consolida și restructura 
traseul conductei, în zonele autorizate 
distanțele estimate sunt de maxim 10-20 km. 
Contractantul va fi obligat să disloce și să 
spargă rocile la dimensiuni care permit 
volumul și cantitatea de transportat în mod 
eficient și în condiții de siguranță pentru 
prevenirea accidentelor, respectiv prăbușirea  
rocilor sau răsturnarea vehiculelor. 

N/A Lot 2 1,4 Timpul alocat 
pentru 
construcţii 

LWCMP 
01 
LWCMP 
02 
LWCMP 
05 
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LWCMP 
- 00039 

 Supraveghere Anvelopele uzate vor fi colectate separat de 
alte deșeuri și vor fi valorificate prin intermediul 
transportatorilor autorizați, în conformitate cu 
reglementările în vigoare 

N/A Toate 
anvelopele 
vehiculelor 

1,2 Permanent LWCMP 
05 
LWCMP 
06 

LWCMP 
- 00040 

 Supraveghere Gestionarea deșeurilor din ambalaje se 
realizează în conformitate cu dispozițiile Legii 
nr. 209/2016 

N/A Tot Proiectul 1,2,,4 Permanent LWCMP 
02 
LWCMP 
04 
LWCMP 
05 

LWCMP 
- 00041 

 Supraveghere Nu se vor incinera sau distruge deşeuri 
periculoase pe amplasament. 

Interogări legale Zona ampla-
samentului 

1,2,3,4 Permanent LWCMP 
01 
LWCMP 
03 
WAMO 04 
LWCMP 
05 
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ANEXA 3- LEGISLAŢIE RELEVANTĂ 
• Reglementarea internă a VestMoldTransGaz; 

• Alte cerințe prevăzute în documentația de licitaţie; 

• Cod 154/2003 – Codul Muncii din Republica Moldova; 

• Cod 985/2002 – Codul Penal din Republica Moldova;  

• Legea nr. 209/2016 privind regimul deșeurilor; 

• Legea nr. 186-XIV/2008 privind sănătatea și siguranța la locul de muncă; 

• Legea nr. 22/23.02.2018 privind munca de zi; 

• GD nr. 95/2009 norme metodologice pentru Legea 186/2009. 

• GD nr. 80/2012 reguli de securitate și siguranță pentru amplasamentele temporare și mobile; 

• GD Nr. 353/05.05 2010, referitoare la condițiile de sănătate și de siguranță pentru locurile de muncă. 

Decizia transpune Directiva 1989/654/CEE, publicată în JOCE nr. L 393/1989. 

• GD Nr. 603/11.08.2011, referitoare la utilizarea echipamentelor de protecție de către lucrători la locurile 

de muncă. Decizia transpune Directiva 2009/104/ce, publicată în JOCE nr. 260, 3.10.2009. 

• GD Nr. 362/27.025.2014, referitoare la condițiile de muncă cu risc de zgomot. Decizia de transpunere a 

Directivei 2003/10/CE, publicată în JOCE nr. L 42/2003. 

• GD. Nr. 589/12.05.2016, referitoare la condițiile de muncă cu risc de vibrații. Decizia de transpunere a 

Directivei 2002/44/CE publicată în JOCE nr. L 177/2002GD nr. 552/12.07.2017 privind condițiile de 

sănătate și de siguranță ale lucrătorilor în exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor naturale; 

• GD Nr. 99/30.01.2018 privind clasificarea deșeurilor 
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ANEXA 4 –FORMULAR DE PLÂNGERE A ANGAJATULUI 
FORMULAR DE PLÂNGER A ANGAJATULUI 

Nr. de referinţă (pentru uz intern VMTG):  

Nume complet:  
  

Prenume _____________________________________  
Nume _____________________________________ 
 
Denumirea funcţiei _______________________________________ 
Departamentul ___________________________________ 
Data angajării ____________________________________ 
  

❏ Vreau să depun plângerea în mod anonim  

❏ Cer să nu mi se dezvăluie identitatea fără consimţământul meu 

Informaţii de contact  
Vă rugăm să marcaţi cum doriţi 
să fiţi contactat (poştă, telefon, 
e-mail).  

❏ În persoană  

❏ Telefonic: _______________________________________________  

❏ E-mail _______________________________________________  

❏ Prin Poştă: Vă rugăm menţionaţi adresa: 

Limba preferată pentru 
comunicare  

❏ Română 

❏ Engleză  

❏ Alta, vă rugăm precizaţi:  

Descrierea Plângerii:  

 
 
 
 
 
 
Ce-aţi dori să se 
întâmple pentru 
rezolvarea problemei? 
 
 
 
Dacă Plângerea este 
legată de un eveniment/ 
Incident specific; 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------- 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------- 

Data Incidentului  

❏ Un singur incident/plângere (data _______________)  

❏ S-a întâmplat de mai multe ori (de câte ori? _____)  

❏ În curs (problema există la momentul actual)  

 

 
Semnătura: _______________________________ Data: _______________________________ 
 
Vă rugăm returnaţi acest formular la: VMTG  
Telefon nr.: xxxxxxxx 
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E-mail: xxxxxx&xxxxx 

 
 

ANEXA 5 – JURNALUL PLÂNGERILOR ANGAJAŢILOR 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nr. Nr. de intrare 

şi data 

primirii 

documentului   

Tipul şi 

forma 

de 

plângere 

Numele 

complet al 

reclamantului. 

Numele 

companiei în 

cazul 

persoanelor 

juridice 

 

 

Esenţa 

cererii 

 

Soluţia 

plângerii 

 

Măsuri 

luate  

Nr. de ieşire 

al 

documentului 

şi data 

trimiterii 

Persoana 

responsabilă  

Plângere 

deschisă 

sau 

închisă? 

 


