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Abrevieri și Acronime 

 

Pentru acest document, abrevierile, acronimele și termenii au sensul atribuit mai jos: 

CESMP 
Planul de management în domeniile Social și Protecția Mediului  
pentru Construcții 

EBRD/BERD Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare 

ESIA Evaluarea impactului în domeniile Social și Protecția Mediului 

ESMP Planul de management în domeniile Social și Protecția Mediului 

EU Uniunea Europeană 

HSE Sănătate, Securitate și Mediu 

JOCE Jurnalul Oficial al Comunității Europene 

JOUE Jurnalul Oficial al UE 

KPI Indicator Cheie de Performanță 

PR Cerințe de Performanță 

UCP Proiectul Conductei de Gaze Naturale de la Ungheni la Chișinău 

VMTG Vestmoldtransgaz 

WEEE Deșeuri de echipamente electrice și electronice 

WMP Planul de Management al Deșeurilor 
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1. Introducere 

1.1. Prezentare generală  

Activitățile de construcție ale proiectului vor rezulta în generarea unei game largi de fluxuri de deșeuri 
solide și lichide, inclusiv deșeuri periculoase. Managementul adecvat al acestor fluxuri de deșeuri 
necesită o planificare corespunzătoare de la început pentru a evita potențialele impacturi negative 
asupra receptorilor umani, biologici sau de mediu. Proiectul Conductei de Gaze Naturale de la Ungheni 
la Chișinău (denumit în continuare ”Proiectul” sau ”UCP”) urmărește să gestioneze proactiv 
potențialele fluxuri de deșeuri, așa cum este precizat în acest document. În acest sens, a inclus și 
obligații specifice cu privire la managementul deșeurilor în documentația de achiziții. 

Prezentul document este Planul Cadru al Proiectului de Management al Deșeurilor (F_WMP), 
document nr. 1250/2654-VMTG-MNG-PLN-UCH-02-0002. Acesta definește acțiunile de management, 
măsurile de atenuare și acțiunile de monitorizare necesare pentru o gestionare adecvată a deșeurilor 
atât pentru Vestmoldtransgaz, cât și pentru Contractorii săi EPC, în conformitate cu obligațiile 
aplicabile ale proiectului. Acestea includ legile moldovenești aplicabile, cerințele de performanță ale 
BERD și legislația UE, așa cum este descris în continuare în Secțiunea 3.  

Etapa operațională a Planurilor de management în domeniile Social și Protecția Mediului (O-ESMP) va 

fi dezvoltată de către Vestmoldtransgaz într-o etapă ulterioară, înainte de începerea operațiunii UCP. 

1.2. Scopul Planului Cadru de Management al  Deșeurilor  

Proiectul va genera, în cursul etapei de construcție, un set divers de fluxuri de deșeuri, inclusiv deșeuri 
periculoase, care necesită un management atent. Generarea, depozitarea și eliminarea acestora poate 
avea impact și asupra utilizatorilor infrastructurii regionale. 

Prezentul F_WMP, prin urmare: 

 Conturează acțiunile de gestionare și măsurile de atenuare necesare pentru gestionarea 
eficientă a tuturor deșeurilor generate; 

 Acoperă toate etapele de gestionare a deșeurilor: generare, manipulare, segregare, 
depozitare / păstrare, reutilizare, colectare, transport, reciclare, tratament, recuperare și 
eliminare; 

 Detaliază măsurile de control specifice care trebuie implementate atât de către 
Vestmoldtransgaz, cât și de contractorii (și subcontractorii) săi în toate aceste etape ale 
managementului deșeurilor; 

 Incorporează cerințele rezultatelor Evaluării Impactului în domeniile Social și Protecția 
Mediului (ESIA), ale Autorizației de Mediu, ale legislației moldovenești, ale standardelor 
internaționale, cerințele creditorilor, bunele practici internaționale de construcție și cerințele 
autorizațiilor de construcție specifice proiectului („Documentație sursă”); 

 Ia în considerare abordarea generală a Vestmoldtransgaz cu privire la managementul 

deșeurilor. 

Alte detalii cu privire la proiectul însuși sunt furnizate în Capitolul 2 din acest document 

1.3. Scopul și Aplicabilitatea Planului  Cadru de Management al Deșeurilor  

F_WMP acoperă toate activitățile care implică generarea și managementul deșeurilor pe întreaga 
durată a etapei de construcție a proiectului 
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Acesta este aplicabil întregului personal al Vestmoldtransgaz, Contractorilor şi subcontractorilor EPC, 
şi tuturor facilităților permanente şi temporare ale Proiectului. 

Prezentul plan este menit să acţioneze ca un „cadru”, stabilind obiectivele Proiectului în ceea ce 

priveşte managementul deșeurilor şi prezentând cerinţele minime pe care Contractorii şi 

subcontractorii EPC  vor fi obligaţi să le detalieze în propriile lor Planuri de Management al Deșeurilor 

(vezi Anexa A şi B) şi să le implementeze pe teren pentru a îndeplini obiectivele acestui Plan Cadru. 

Informaţii suplimentare despre roluri şi responsabilităţi sunt prezentate în Capitolul 5. 

1.4. Abordarea Proiectului cu privire la Managementul Deșeurilor  

Gestionarea corespunzătoare a mai multor fluxuri de deșeuri generate în timpul activităților de 

construcție a proiectului necesită de la bun început planificarea corespunzătoare pentru a asigura 

coordonarea între UCP, Contractorii și subcontractorii EPC și autoritățile locale. Acesta din urmă vor 

avea sarcina de a verifica respectarea prevederilor proiectului privind depozitarea / păstrarea, 

transportul și eliminarea finală a deșeurilor. 

Abordarea proiectului cu privire la managementul deșeurilor pe toată durata etapei de construcție se 

va baza pe principiile de bază descrise mai jos, care vor fi luate în considerare și detaliate în WMP-urile 

Contractorilor. Toate Planurile de Management ale Contractorilor, inclusiv WMP-ul Contractorului, vor 

trebui revizuite și aprobate de VMTG: 

1. Realizarea unui inventar al fluxurilor probabile de deșeuri și a cantităților generate 

Principalele fluxuri de deșeuri estimate a fi generate în timpul construcției conductei și a 

instalațiilor supraterane, cărora li se acordă o atenție specială pentru a asigura managementul 
adecvat al acestuia, sunt: 

 sol și roci din activități cu privire la fundație pentru infrastructurile asociate; 
 excesul de subsol sau de material excavat de la săparea șanțurilor: cel puțin volumul 

ocupat de conductă va fi transformat în exces de material excavat, adică 280 m3 / km 
pentru conducta de 600 mm, rezultând o valoare (minimă) estimată de 30.000 m3 de 

material excavat. 

Cantități mai mici de alte fluxuri de deșeuri vor fi generate, după cum urmează: 

 deșeuri periculoase: combustibil, ulei de motor, antigel și lubrifianți (o atenție deosebită 

trebuie acordată acestora, din cauza pericolelor asociate gestionării acestora); 
 resturi vegetale (de la curățarea solului); deșeuri de construcții (material de construcție 

neutilizat / neutilizabil, lemnul de la cofraje, deșeuri de întreținere, material de ambalare, 

recipiente goale etc.); canistre și recipiente (cu materiale periculoase și nepericuloase); 
gunoi menajer / gospodăresc (hârtie, plastic, recipiente pentru băuturi, deșeuri alimentare 
etc.). 
 

2. Identificarea facilităților locale autorizate de management al deșeurilor pentru toate 

fluxurile de deșeuri 

Acordul de mediu emis pentru Proiect stabilește următoarele cerințe: 

• regimul de management al deșeurilor produse în timpul lucrărilor de construcție este legat 
de activitățile de organizare a șantierului. Conform reglementărilor în vigoare, asemenea 
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deșeuri vor fi colectate selectiv în funcție de caracteristicile lor, transportate în depozite 

autorizate sau livrate către beneficiar pentru o utilizare ulterioară. 
• depozitarea și eliminarea deșeurilor, în funcție de natura lor, se vor realiza de către firme 

specializate în baza unui contract, conform prevederilor legale în vigoare; 

Unde este cazul, trebuie căutate posibile gropi de gunoi ecologice în conformitate cu Directiva 
1999/31 / CE. Managerul VMTG de Mediu, Sănătate și Securitate (EHS) va fi responsabil pentru 
desemnarea tuturor instalațiilor care sunt aprobate pentru utilizare de către contractori pentru 
toate fluxurile de deșeuri, inclusiv reciclare. 

 

3. Adoptarea unei ierarhii de management a deșeurilor de evitare, reducere la minimum, 

reutilizare, reciclare, tratare și eliminare 

 „Ierarhia managementului deșeurilor” (ilustrată mai jos) se concentrează pe prevenirea deșeurilor. 
Proiectul trebuie să evite sau să reducă la minimum generarea de deșeuri periculoase și nepericuloase 
și să reducă nocivitatea acestora, în măsura în care este posibil. În cazul în care generarea deșeurilor 
nu poate fi evitată, dar a fost redusă la minimum, proiectul va reutiliza, recicla sau recupera deșeurile 
sau le va folosi ca sursă de energie. În cazul în care deșeurile nu pot fi recuperate sau reutilizate, 
proiectul le va trata și le va elimina într-un mod ecologic. 

Acest F_WMP include acțiuni pentru a reduce în mod proactiv generarea de deșeuri, în conformitate 
cu această ierarhie. Se va acorda prioritate abordării fluxurilor de deșeuri cu volume mari și / sau a 
deșeurilor care conțin substanțe periculoase (deșeuri periculoase). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 Ierarhia Deșeurilor în cadrul Proiectului  

4. O bună planificare tehnică pentru a evita și reduce la minimum generarea de deșeuri de 

construcții 

 

Contractorii EPC vor respecta ierarhia menționată mai sus și vor demonstra că aceștia caută în mod 
activ să promoveze prevenția deșeurilor și/sau reutilizarea acestora.   

Opțiunea cu 

prioritatea 

cea mai mare 

 

 

Opțiunea cu 

prioritatea 

cea mai mică 

Prevenire  

Pregătire pentru reutilizare 

Reciclare 

Alte operațiuni de 
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Valorificarea energetică 

Eliminare  
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5. Segregarea și stocarea corespunzătoare a tuturor deșeurilor pe baza naturii acestora și 

a destinației finale / a locațiilor de eliminare 

Asigură: 

 colectarea selectivă a tuturor deșeurilor în funcție de natura lor (fluxul de deșeuri) și 
destinația finală (reutilizare, reciclare, valorificare, tratare sau locații de eliminare); 

 depozitarea adecvată a deșeurilor: în locații adecvate și recipiente adecvate, etichetate în 
mod adecvat. 
 

6. Instruirea personalului 

Asigură o instruire adecvată a personalului pentru a crește conștientizarea asupra ierarhiei și 

procedurilor de management al deșeurilor, asupra colectării selective, depozitării, etichetării și 
asupra problemelor de transfer / transport. 

7. Prevederi pentru tratarea deșeurilor periculoase, a excesului de subsol (materiale de 

excavații) și a deșeurilor reciclabile 

Dezvoltarea de proceduri de eliminare specifice pentru toate fluxurile de deșeuri identificate (inclusiv 
note de transfer de deșeuri) când sunt mutate în alte facilități autorizate în afara locației. 

8. Refacerea zonelor de construcții 

Descrierea măsurilor care vor fi adoptate după finalizarea lucrărilor de construcții, astfel încât să 
asigure un management corespunzător / destinație finală și transformarea în valoare a tuturor 
fluxurilor de deșeuri din șantierele de construcții / amplasament, inclusiv deșeurile rezultate din 
îndepărtarea structurilor temporare. 

9. Principii de verificare și de auditare 

Derularea unor proceduri adecvate de verificare și auditare care acoperă toate etapele 
managementului deșeurilor (pentru a asigura eficacitatea acestuia) și dezvoltarea proceselor pentru 
implementarea acestora. 

1.5. Angajamente de Mediu și Sociale  

Proiectul este supus unor numeroase cerințe sociale și de mediu, care sunt  gestionate de 
Vestmoldtransgaz prin implementarea Sistemului său de Management al Sănătății, Securității și 
Mediului (HSE-MS). Acesta este detaliat la Capitolul Error! Reference source not found.. 

1.6. Managementul Documentului 

Acest document va fi revizuit și actualizat după cum este necesar în faza de construcție. Acest lucru va 
avea loc cel puțin o dată pe an sau când se consideră că este necesar datorită unor modificări 
semnificative, oricare dintre aceste situații apare mai curând. Același lucru este valabil și pentru 
celelalte planuri și pentru planurile contractorilor. Documentul va fi gestionat și controlat de 
Compartimentul de Control și Arhivare a Documentelor din cadrul Unității de Management a 
Proiectului (PMU) UCP, în conformitate cu procedurile PMU. 
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2. Proiectul Conductei de Gaze Naturale de la Ungheni la Chișinău 

2.1. Prezentarea generală  a Proiectului  

Vestmoldtransgaz S.R.L., titularul licenței de transport gaze în Republica Moldova, seria AC nr. 001338 
din data de 16 iulie 2014 asigură realizarea Programului de Investiții ”Conducta pentru Interconectarea 
dintre Sistemul de Tansport Gaze Naturale din România și Sistemul de Transport Gaze din Republica 
Moldova, în direcția Todiresti, districtul Ungheni – Chișinău (Etapa a II-a)” asumat de SRL 
EUROTRANSGAZ (Fondator și Acționar Unic) în contractul pentru vânzarea – cumpărarea unicului 
complex patrimonial  ”Vestmoldtransgaz”.  

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. 

 

Figura 2.1 Proiectul Conductei Ungheni-Chișinău – ruta preferată (sursa: ESIA – NTES) 

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, 

Prezentare generală a 

opțiunilor 

Opțiuni de rutare 

Opțiune 

Nivel 1. Regiuni administrative 

Nivel 2. Regiuni administrative 
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Tohatin și Municipiul Chișinău. Conducta se sfârșește în unitatea administrativ teritorială Tohatin, la 

est de Cheltuitori. 

Proiectul cuprinde construcția următoarelor: 

- Conducta de transport de Gaze Naturale DN600 Ungheni – Chișinău cu o lungime de 
aproximativ 110 km; 

- Instalații supraterane (AGI) / Infrastructură: 
o 11 Stații de Supape de blocare 
o 4 Stații de Reglare a Presiunii Gazelor 

 GPRS Semeni 
 GPRS Ghidighici 
 GPRS Petricani 
 GPRS Tohatin + GMN Tohatin 

o 2 Stații de Godevilare 
- Unitatea Administrativă Ghidighici 
- Conductă interconexiune DN300 Ghidighici cu o lungime de 2,6 km 
- Conductă interconexiune GPRS Ghidighici – GPRS Petricani și GPRS Petricani – Conductă 

interconexiune Rețea Distribuție Chișinău  
- Conductă distribuție GPRS Tohatin – CET Chișinău și GPRS Tohatin –Conductă Rețea Distribuție 

Chișinău  
- Modernizarea unei stații existente de măsurare bidirecțională a gazului  
- Traversări cursuri de apă / infrastructură și drumuri de acces, 
- Tabere de construcții. 

 

O revizuire a alinierilor alternative a fost finalizată în ESIA pentru a asigura selecția rutei care ar evita 
cât mai multe impacturi. Acest proces a dus la selectarea alinierii 1b, care corespunde, de asemenea, 
traseului mai scurt, ceea ce sugerează faptul că va fi afectat mai puțin teren privat. 

O mare parte a conductei, care va traversa zone cu o densitate relativ redusă a populației, este paralelă 
cu un coridor utilitar existent și este adiacentă unui drum existent, ceea ce evită și minimizează 
sensibilitățile de mediu și sociale. Chiar dacă alinierea se apropie de unele zone locuite, nu va fi 
necesară strămutarea fizică. 

Terenul este utilizat în principal în agricultură privată, cu o mare parte din aliniere care traversează 
culturi efemere (precum legume și cereale), plante perene (cum ar fi livezi și podgorii) și pășuni. 
Pădurile în proprietatea Statului (neprotejate) vor fi, de asemenea, traversate. 

Această aliniere nu va avea niciun impact asupra habitatului critic și nici nu va acapara gradual din ce 
în ce mai mult teren din oricare zonă protejată sau nu va traversa vreo rezervație naturală, deși va 
traversa 100 m din zona tampon pentru Rezervația științifică Plaiul Fagului din Nisporeni (care are 
asociată o importantă zonă pentru păsări), și se va apropia de granița Rezervației Peisagistice Cazimir 
Milesti. Va traversa câteva pârâuri, lacuri artificiale și zone mlăștinoase neprotejate, dar nu vor fi 
traversate râuri de mari dimensiuni. 
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3. Politici cheie, Legislație și Standarde  

3.1. Prezentare generală  

Proiectul se supune unor serii de politici, cerințe legale și de reglementare, precum și altor standarde 
aplicabile și cerințe tehnice relevante pentru prezentul F_WMP. În cazul în care două sau mai multe 
dintre standardele identificate sunt inconsecvente sau contradictorii, Proiectul va adopta prevederile 
mai stringente (cu excepția cazului când se justifică în alt mod). 

3.2. Politicile Companiei  

Politica HSE a VMTG se va aplica tuturor activităților întreprinse de sau în numele Companiei, ca parte 
din acest Proiect.  

3.3. Legislația națională și Autorizații  

Toți contractorii trebuie să respecte toate cerințele relevante naționale de reglementare. Întrucât 
contractorii trebuie să verifice ei înșiși ultimele cerințe de reglementare, o listă orientativă a legislației 
moldovenești aplicabile este furnizată în Anexa C la acest document F_WMP. 

Contractorii trebuie să se asigure că sunt abordate cerințele relevante ale numeroaselor autorizații 
legate de construcții eliberate pentru Proiect de către organismele de reglementare naționale (și 
locale). De asemenea, se vor aplica oricare cerințe care rezultă din revizuirea/modificarea 
respectivelor autorizații. Autorizațiile cheie sunt centralizate în C-ESMP Cadru. 

Anexele E și F prezente, respectiv cerințele pentru urmărirea cantităților de deșeuri generate și cum 
sunt acestea gestionate (evidența și managementul deșeurilor) și raportarea (raportarea deșeurilor și 
managementul deșeurilor), conform Anexei nr. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 501/2018 (cu privire la 
aprobarea instrucțiunii asupra păstrării înregistrărilor și transmiterii de date și informații cu privire la 
deșeuri și cu privire la managementul acestora) 

3.4. Standarde Internaționale și Angajamente  

O gamă de Standarde Internaționale și de angajamente este aplicabilă F_WMP, așa cum este descris 
în C-ESMP Cadru. Acestea includ Cerințele de performanță în domeniile Social și Protecția Mediului 
(PR-uri) ale BERD, cu PR3 fiind relevant în special pentru acest document 

Prin urmare, se preconizează ca proiectul să adopte principiile, practicile și standardele importante de 

mediu ale UE cuprinse în legislația secundară a UE (Regulamente, Directive și Decizii). 

Vestmoldtransgaz se angajează să respecte aceste cerințe, în timp ce implementează toate politicile 

acestora. Toți contractorii și subcontractorii trebuie să respecte toate asemenea cerințe, după cum le 

aplică activităților acestrora. 

O listă orientativă a Regulamentelor, Directivelor și Deciziilor UE cu privire la managementul deșeurilor 

este furnizată în Anexa C la acest F_WMP, inclusiv identificarea celor care au fost transpuse în legislația 

din Republica Moldova. 
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4. Conexiuni cu alte elemente ale Vestmoldtransgaz HSE-MS 

4.1. Prezentare generală  

Acest F_WMP face parte din Proiectul HSE-MS, care include un Plan Cadru al Proiectului de 
Management în domeniile Social și Protecția Mediului pentru Construcții (C-ESMP Cadru) și un număr 
de Planuri Cadru de Management în domeniile Social și Protecția Mediului pentru Construcții (C-ESMP-
uri Cadru specifice). Acest document (Planul Cadru de Management al Deșeurilor de Construcții) este 
planul care tratează în mod specific toate problemele conexe managementului deșeurilor. Abordarea 
generală pentru integrarea documentelor de mai sus este descrisă în C-ESMP Cadru. Acest F_ WMP 
trebuie citit în legătură cu alte  elemente HSE-MS, inclusiv  documentația sursă ESMP, documentația 
de control și documentația cheie HSE-MS, după cum este descris în C-ESMP-ul Cadru. 

4.2. Conexiuni cu alte C-ESMP-uri Cadru specifice 

O listă cu toate C-ESMP-urile Cadru specifice și numerele documentului respectiv sunt prezentate în 
C-ESMP-ul Cadru. Celelalte C-ESMP-uri Cadru specifice care sunt considerate a avea o deosebită 
relevanță pentru acest F_ WMP sunt următoarele: 

 Planul Cadru de Management al Drumurilor și Traficului (cu privire la transportul deșeurilor, 
inclusiv al deșeurilor periculoase); 

 Planul Cadru de Management al Materialelor Periculoase (în legătură cu managementul 
materialelor periculoase); 

 Planul Cadru de Management al Apelor și Planul Cadru de Traversare a Cursurilor de Apă (în 
legătură cu aspecte legate de calitatea apei, inclusiv din activitățile legate de traversarea 
cursurilor de apă);  

 Planul Cadru de Prevenire a Scurgerilor și Curățire (în legătură cu prevenirea poluării apei); 

 Planul Cadru de Management al Biodiversității;  

 Planul Cadru de Management al Sănătății și Securității în Muncă; 

 Planul Cadru de Management al Sănătății, Securității și Siguranței Comunității; 

 Planul Cadru de Pregătire și de Intervenție în caz de urgență. 

 

5. Roluri și Responsabilități 

5.1. Prezentare generală  

O abordare integrată a managementului deșeurilor în timpul construcției implică o serie de părți 

interesate, inclusiv Compania, contractorii și subcontractorii EPC, autoritățile locale, agențiile de 

reglementare, operatorii facilităților de Management al Deșeurilor și publicul larg. Aceste părți 

interesate vor fi implicate și / sau afectate în toate etapele proiectului de construcții în ceea ce privește 

generarea, manipularea, segregarea, depozitarea / păstrarea, colectarea, transportul, reutilizarea / 

reciclarea, tratamentul, recuperarea și eliminarea deșeurilor. 

Prin urmare, managementul eficient al deșeurilor necesită procese solide în ceea ce privește 

diseminarea informațiilor, instruirea și desemnarea responsabilităților pentru acțiunile de 

management și control, măsuri de atenuare, acțiuni de monitorizare, precum și acțiuni de remediere 

/ corective.  
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O distribuire inițială a activităților (roluri și responsabilități generice) între părțile interesate cheie este 

prezentată în Tabelul 5-1. Informații suplimentare privind responsabilitățile specifice pentru 

implementarea acțiunilor din cadrul F_WMP sunt prezentate în Anexa A și B (respectiv pentru acțiuni 

de management / măsuri de atenuare și monitorizare). 

Tabelul 5-1 Distribuirea inițială a activităților pentru UCP 

Activități Beneficiar Contractori Furnizori externi 

Planificare    

Diseminarea informațiilor    

Colectare    

Manipulare / segregare    

Stocare / păstrare    

Transport    

Reutilizare    

Reciclare    

Tratament    

Recuperare    

Eliminare     

Instruire profesională    

Supervizare și control    

Monitorizare și audit    

Reportare    

Acțiuni corective    

Managementul cooperării    

 

Procedurile operaționale de cooperare pe șantierul de construcții vor fi conturate în Specificațiile de 

Lucrări care vor fi o Anexă la Contractul Comercial care va fi semnat între Beneficiar și Contractor. 

Unitatea Punctului de Contact pentru fiecare șantier de construcții, așa cum este definit în Planul de 

Management al Contractorului, este structura responsabilă cu implementarea și monitorizarea 

prevederilor din Specificațiile de Lucrări. 

5.2. Roluri & Responsabilități în cadrul  Companiei 
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Rolurile și responsabilitățile managementului Vestmoldtransgaz HSE în timpul Etapei de Construcții 

sunt detaliate în UCP PMU – “Regulament de organizare și funcționare”. Alte informații sunt de 

asemenea furnizate în alte documente prezentate în F-CESMP. Cu privire la F_WMP, Vestmoldtransgaz 

este responsabil pentru activități cheie de management, inclusiv: 

• Dezvoltarea condițiilor de licitație cu privire la managementul deșeurilor; 
• Instruirea profesională a reprezentantului (reprezentanților) de Management al Deșeurilor 

al(i) Vestmoldtransgaz pe amplasament; 
• Supervizare și control; 
• Monitorizarea performanței Contractorilor; 
• Cooperarea managementului în cazul unui accident ecologic (inclusiv înregistrarea și 

comunicarea evenimentelor) și 
• Managementul deșeurilor care apare din propriile operațiuni. 

 
În mod specific, se vor aplica următoarele funcții și responsabilități în cadrul Companiei: 

Tabelul 5-2 Funcțiile și Responsabilitățile Companiei 

Funcții  Responsabilități 

Director 
Vestmoldtransgaz  

- Aprobă WMP Cadru și se asigură că părțile responsabile pun la dispoziție resursele 
pentru implementarea  acestora 

Manager de Proiect 
Vestmoldtransgaz 

Deține responsabilitatea generală: 

- Asupra scopului și planului de implementare. 
- Pentru a asigura că proiectul este conform cu standardele definite. 
- Pentru implementarea, monitorizarea și revizuirea acestui WMP Cadru. 
- Pentru a asigura că și Contractorii EPC produc și implementează la fața locului 

propriul WMP detaliat (în aliniere cu WMP-ul Cadru) și  
- pentru monitorizarea implementării sale de către Contractorii EPC. 

Coordonator HSSE 
VMTG 

- Implementează un Program de Inspecție, Monitorizare și Raportare de Mediu, 
asigurând că toate cerințele legale, angajamentele cuprinse în Registrul de 
Angajamente ale Proiectului (care le includ pe cele din Raportul ESIA) și cerințele 
Creditorilor sunt îndeplinite și în conformitate cu HSE-MS-ul proiectului. 

- Asigură conformitatea Proiectului cu cerințele stabilite în acest WMP Cadru. 
- Revizuiește acest WMP Cadru pentru a lua în considerare modificările în legislație 

sau alte cerințe emergente. 
- Asigură că acest WMP Cadru este disponibil pentru întregul personal al 

Vestmoldtransgaz și pentru personalul relevant al Contractorului. 
- Oferă suportul necesar Contractorilor pentru a le permite să producă propriul WMP 

detaliat, în conformitate cu acest WMP Cadru. 
- Asigură că se efectuează instruirea necesară  cu privire la managementul deșeurilor 

asupra personalului Vestmoldtransgaz (în special, reprezentantul(ții) permanent(ți) 
ai Vestmoldtransgaz la fața locului), pentru a le permite să supravegheze și să 
controleze adecvat activitățile conexe și să monitorizeze performanța 
contractorilor cu privire la managementul deșeurilor. 

- Asigură că și Contractorii EPC oferă personalului relevant instruirea adecvată asupra 
managementului deșeurilor, pentru a le permite să implementeze adecvat WMP-
urile lor detaliate. 

- Oprește activitățile de lucru în cazul unor încălcări grave a regulilor care pot cauza 
impacturi severe asupra mediului și/sau comunităților sau asupra reputației 
Proiectului. 
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Funcții  Responsabilități 

- Centralizează informațiile cu privire la deșeurile generate în timpul construcției și la 
managementul deșeurilor respective realizat de Contractori. 

- Efectuează inspecții și audituri regulate ale implementării WMP de către contractori 
și le monitorizează execuția în comparație cu cerințele acelui Plan. 

- Raportează toate riscurile, pericolele, nerespectările și incidentele / accidentele 
legate de acest WMP Cadru și de WMP-ul Contractorilor. 

- Îl informează pe Directorul Vestmoldtransgaz cu privire la performanța 
contractorilor față de HSE-MS, WMP și KPI-urile lor conexe. 

- Identifică și recomandă acțiuni corective (către Contractori), după caz, și 
monitorizează implementarea unor asemenea acțiuni corective). 

- Include în Raportul de Mediu Anual informații detaliate cu privire la managementul 
deșeurilor realizat. 

Reprezentantul 
permanent al 
Vestmoldtransgaz 
pe amplasament 

- Verifică implementarea obligațiilor Contractorilor, inclusiv efectuarea de audituri 
periodice pentru: 
- Înregistrarea deșeurilor generate; 
- Modul în care sunt segregate deșeurile; 
- Verificarea zonelor de depozitare a deșeurilor; 
- Inspecții vizuale ale solului și acumulărilor de apă din zona de lucru; 
- Dacă autorizațiile cu privire la deșeuri necesare sunt deținute de Contractorii 

EPC și de către subcontractorii acestora; 
- Dacă Contractorii au Planuri de Intervenție corespunzătoare în caz de 

accidente. 

 

5.3. Rolurile & Responsabilitățile Contractorului  

Cerințele generale HSSE ale Contractorului sunt definite în articolele relevante din contractele lor și în 
Anexele obligatorii asociate. Fiecare contractor trebuie să implementeze, de asemenea, toate 
cerințele relevante ale C-ESMP Cadru, inclusiv ale acestui WMP Cadru. Contractorii sunt, de asemenea, 
responsabili de asigurarea faptului că orice lucrare subcontractată îndeplinește aceste cerințe. În plus, 
în cadrul proiectului, responsabilitatea pentru managementul deșeurilor rezidă la Contractorii EPC, în 
conformitate cu principiul ”poluatorul plătește”. 

Prin urmare, Contractorii EPC vor fi obligați să prezinte la Vestmoldtransgaz propriul lor WMP pentru 
aprobare, produs în conformitate cu cerințele acestui WMP -Cadru, în care vor detalia abordarea 
propusă (în conformitate cu ”Abordarea Proiectului în ceea ce privește Managementul Deșeurilor” 
prezentată în Secțiunea Error! Reference source not found..) pentru: 

 Identificarea și cuantificarea tipurilor / fluxurilor diferite de deșeuri produse la fața locului. 

 Oportunitățile pentru prevenția / reducerea cantității și periculozității deșeurilor generate. 

 Segregarea deșeurilor reciclabile și periculoase, aranjamente privind colectarea și stocarea / 
păstrarea acestora la fața locului. 

 Transportul deșeurilor (propriile resurse sau prin externalizare). 

 Reutilizare (deșeuri refolosite / recuperate). 

 Reciclarea, recuperarea, tratamentul și eliminarea deșeurilor periculoase și nepericuloase 
(prin prezentarea pre-contractelor/contractelor cu operatori / companii autorizate de 
management al deșeurilor). 
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 Oricare alte condiții prezentate în acest WMP Cadru sau în Anexele sale. 

În plus, Contractorii EPC  vor prezenta către Vestmoldtransgaz detalii cu privire la: 

 Reprezentantul(ții) nominalizat(ți) în ceea ce privește managementul deșeurilor. 

 Înregistrările oricăror impacturi asociate cu managementul deșeurilor (de exemplu, accidente, 
incidente, evenimente planificate). 

 Fișe de calcul cu cuantificarea deșeurilor generate, per flux de deșeuri. 

 Categorii de deșeuri (identificarea fluxurilor de deșeuri generate atât pentru deșeuri 
periculoase, cât și pentru cele nepericuloase) și abordarea adoptată pentru colectarea, 
segreGarea, stocarea / păstrarea, transportul, reutilizarea / reciclarea, recuperarea, 
tratamentul și distrugerea sau eliminarea acestora. Acestea includ atât pe cele realizate prin 
propriile resurse și cele prin contracte cu operatori autorizați / companii autorizate de 
management al deșeurilor. 

Responsabilități specifice ulterioare ale Contractorului/subcontractorilor EPC  sunt prezentate în 
Anexele la acest WMP Cadru și în Tabelul 5-3: 

Tabelul 5-3 Rolurile și Responsabilitățile Contractorului 

Roluri Responsabilități 

Managerul 
responsabil 
cu 
problemele 
de mediu 

- Se asigură că un WMP detaliat este produs în conformitate cu prezentul WMP Cadru. 
- Pune la dispoziție mijloacele și resursele necesare pentru implementarea pe teren a acțiunilor 

de management și control, a măsurilor de atenuare și a acțiunilor de monitorizare, conform 
celor stabilite în WMP-ul acestora. 

- Actualizează WMP, dacă și când este necesar. 
- Coordonează și implementează toate activitățile legate de punerea în aplicare a acestui plan 

și asigură că toate activitățile de construcție - inclusiv toate activitățile subcontractorilor - 
sunt realizate în conformitate cu cerințele propriilor WMP -uri aprobate, sub supervizarea 
Vestmoldtransgaz. 

- Nominalizează prin Decizie (vezi Anexa D), persoana / persoanele responsabilă/e pentru 
managementul deșeurilor. 

- Se asigură că întregul personal este instruit după cum este necesar în legătură cu 
managementul deșeurilor , inclusiv cu privire la deșeurile periculoase. 

- Se asigură că toate activitățile de construcții – inclusiv toate activitățile subcontractorilor – 
sunt realizate în conformitate cu propriilor lor WMP-uri aprobate. 

- Se asigură că sunt în vigoare contractele cu operatorii / companiile de management al 
deșeurilor pentru colectarea, recuperarea, tratamentul și eliminarea tuturor categoriilor de 
deșeuri. 

- Se asigură că transportul deșeurilor se realizează de către companii autorizate, în 
conformitate cu prevederile legale. 

- Păstrează toate informațiile necesare asupra generării și managementului deșeurilor, în 
conformitate cu legislația relevantă și cu cele mai bune practici și cu WMP-ul, și se asigură că 
asemenea informații sunt înregistrate și raportate corespunzător. 

- Efectuează inspecții și audituri regulate în locațiile de lucrări pntru a se asigura că toate 
activitățile sunt realizate în conformitate cu cerințele WMP-ului Contractorilor. 

- Identifică orice neconformități și încălcări (/ potențiale) și asigură luarea tuturor măsurilor 
necesare pentru remedierea oricăror neconformități / încălcări și elaborează planuri de 
acțiune corective, precum și planuri de acțiune preventivă, pentru a preveni reapariția 
acestora. 

- Monitorizează și raportează performanța comparativ cu KPI-urile stabilite. 
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Roluri Responsabilități 

- Pregătește și include în Rapoartele de Mediu lunare, trimestriale și anuale (după caz) toate 
detaliile relevante privind managementul deșeurilor și asigură transmiterea acestor rapoarte 
la Vestmoldtransgaz. 

- Raportează cu privire la toate riscurile și situațiile de neconformitate cu WMP-ul 
Contractorilor. 

- Investighează accidentele și incidentele, asigură punerea în aplicare a măsurilor de prevenire 
a accidentelor / incidentelor suplimentare și raportează toate aceste accidente / incidente și 
pericole. 

- Se asigură că sunt luate toate măsurile necesare pentru a remedia oricare neconformități.  

 

6. Management, Atenuare, Monitorizare și Verificare 

6.1. Acțiuni de Management 

O serie de acțiuni de management și măsuri de atenuare trebuie implementate în ceea ce privește 
managementul deșeurilor. Acțiunile specifice de management și de control și măsurile de atenuare 
solicitate din partea personalului Vestmoldtransgaz și a Contractorilor EPC (și a subcontractorilor) sunt 
descrise în Anexa A la prezentul WMP Cadru. 

6.2. Activități Generale de Monitorizare 

Prevederile cu privire la monitorizare pentru acest WMP Cadru au fost dezvoltate prin procesul descris 
în Tabelul 6-1. 

Tabelul 6-1 Prevederi de monitorizare pentru WMP-ul Cadru 

Obiectiv Abordare  

1: Bazate pe risc 
Programe de monitorizare pentru a adresa aspecte esențiale bazate pe utilizarea 
abordării ‘sursă-cale-receptor’. Acestea sunt proporționale cu: 

- Scala și natura activității; 
- Nivelul evaluat potențial al impactului (și incertitudinea asociată acestuia), 

și 
- Sensibilitatea mediului local în cadrul ariei de influență a activității. 

2: Bazate pe 
conformitate 

Programe suplimentare de monitorizare pentru îndeplinirea nevoilor de 
reglementare specifice. 

În urma acestei abordări, planurile de monitorizare propuse trebuie să îndeplinească atât cerințele 

Vestmoldtransgaz (pentru a înțelege și gestiona impactul potențial al proiectului în fiecare activitate 

de construcție / locație), cât și orice cerințe specifice ale autorităților moldovenești. Cerințele specifice 

de monitorizare pentru acest WMP Cadru sunt prezentate în Anexa B. 

6.3. Monitorizarea Verificării Sistemului de Management  

Cerințele de monitorizare a verificării Sistemului de Management, conform celor detaliate în C-ESMP-
ul Cadru, sunt împărțite pe trei niveluri, așa cum se arată în Tabelul 6-2. 
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Tabelul 6-2 Auditarea Sistemului de Management 

Nivel  Obiectiv Responsabil Descriere 

Nivel 
1 

Audituri ale 
sistemului de 

management al 
Vestmoldtransg

az 

Vestmoldtra
nsgaz 

Aceste audituri au drept scop evaluarea elementelor Sistemului 
de Management HSE al Vestmoldtransgaz și evaluarea 
adecvabilității lor continuate pe întreaga durată de viață a 
Proiectului 

Nivel 
2 

Audituri ale C-
ESMP 

Vestmoldtransg
az 

Vestmoldtra
nsgaz 

Aceste audituri sunt realizate de Vestmoldtransgaz pentru a 
confirma conformitatea Companiei și a contractorilor săi cu C-
ESMP-urile Cadru. 

Nivel 
3 

Auto-auditurile 
contractorului 

Contractor 

Aceste audituri vor fi întreprinse de către contractori pentru a 
confirma propria conformitate și pe cea a subcontractorilor săi cu 
propriile lor C-ESMP și HSE-MS-uri. Contractorii EPC vor asigura 
că rapoartele de audit sunt furnizate către Vestmoldtransgaz. 

Pe lângă cele de mai sus, se așteaptă să aibă loc, de asemenea, Audituri de Reglementare și vizite de 
monitorizare a conformității creditorilor. Natura și structura acestor audituri / vizite vor fi confirmate 
cu autoritățile de reglementare și cu creditorii. 

6.4. Indicatori Cheie de Performanță 

Atât procesele de Monitorizare Generală, cât și de Verificare a Sistemului de Management necesită 
elaborarea unor Indicatori Cheie de Performanță (KPI) solizi. Acestea sunt măsurători cantitative sau 
calitative utilizate pentru a măsura performanța în timp și pot fi utilizate pentru a evalua eficacitatea 
măsurilor de control. KPI-urile considerate relevante pentru acest WMP-Cadru sunt prezentate în 
Tabelul 6-3. 

Tabelul 6-3 Indicatori Cheie de Performanță 

Nr. 
identificare 

KPI Obiectiv 
Măsură de 

monitorizare 
Acțiuni asociate de 

management 

KPI-001 

Numărul de neconformități 
raportate cu cerințele 
acestui WMP Cadru și ale 
WMP-urilor Contractorilor 

Zero per an 

 

 

WsMon 1 la 
WsMon 5 

Toate acțiunile 
identificate în Anexa A 

KPI-002 

Numărul de neconformități 
închise datorită acțiunilor 
corective care sunt realizate 
într-o perioadă de timp 
definită (setare de la caz la 
caz) 

100% din toate 
neconformitățile 
remediate într-o 
perioadă de timp 
definită 

WsMon 1 la 
WsMon 5 

Toate acțiunile 
identificate în Anexa A 

KPI-003 
% deșeuri reutilizate sau 
reciclate 

Menținerea sau 
creșterea volumului 
de deșeuri 
reutilizate sau 
reciclate într-o 
perioadă de șase 
uni 

WsMon 2 și 
WsMon 4 

WsM01, WsM02, WsM04, 
WsM05, WsM07, WsM08, 
WsM09, WsM11, WsM13, 
WsM14, WsM15, WsM19, 
WsM21, WsM22, WsM23, 
WsM24, WsM26, WsM27, 
WsM29, WsM31 
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Nr. 
identificare 

KPI Obiectiv 
Măsură de 

monitorizare 
Acțiuni asociate de 

management 

KPI-004 

% deșeuri (inclusiv deșeuri 
periculoase) gestionate 
corespunzător de 
Contractori autorizați de 
management al deșeurilor 

100% din toate 
fluxurile de deșeuri 
sunt transportate și 
gestionate corect 

WsMon 2 și 
WsMon 4 

 WsM01, WsM02, 
WsM04, WsM05, WsM07, 
WsM08, WsM09, WsM11, 
WsM14, WsM16, WsM19, 
WsM20, WsM21, WsM22, 
WsM23, WsM24, WsM25, 
WsM26, WsM27, WsM28, 
WsM29, WsM31 

KPI-005 

Numărul de plângeri 
primite de la comunitate în 
legătură cu managementul 
deșeurilor 

Zero plângeri pe an 

 
N/A  

Toate acțiunile 
identificate în A 

KPI-006 
% personal care a primit o 
instruire relevantă și 
adecvată  

100% conformitate 
cu cerințele de 
instruire 

WsMon1 WsM006 

KPI-007 
Raportări de posibile 
incidente (near misses)  

N/A; totuși, cu cât se 
împărtășesc mai 
mult rapoarte, cu 
atât va fi mai bună 
operațiunea 

N/A N/A 

 

Cerințele specifice de audit și de monitorizare pentru verificarea fiecăreia dintre acțiunile de 
management și măsurile de atenuare descrise în cadrul prezentului WMP Cadru (în Anexa A) sunt 
identificate în Anexa B. Aceasta include identificarea nivelului relevant de audit (de la 1 la 3) care va fi 
întreprins 

 

6.5. Instruire  

Nevoile de instruire pentru tot personalul VMTG, cât și pentru contractorii EPC trebuie identificate de 

la început, înainte de începerea lucrărilor de construcție și se va elabora un plan de instruire.  

Contractorii vor fi obligați să se asigure că toți lucrătorii care manipulează deșeuri sau care au un risc 

ridicat să realizeze deșeuri, vor primi o instruire specializată, astfel încât să controleze și să atenueze 

impactul potențial al proiectului asociat. De asemenea, trebuie să fie asigurată o instruire adecvată 

celor care sunt obligați să monitorizeze respectarea de către Contractori a cerințelor legate de 

managementul deșeurilor stipulate în cadrul WMP-ului contractorilor (atât personalul VMTG, cât și al 

Contractorilor EPC). 
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Anexe 

Anexa A: Acțiuni de management și măsuri de atenuare  

 

Ref. Tema Sub-tema Locație Cerințe  
Timp și/sau 
frecvență 

Resp. 
* 

 Proces de 
verificare 

WsM-
01 

Plan de 
Management 
al deșeurilor 

 Planuri de 
management a 

Deșeurilor 
aliniate 

Planurilor de 
management ale 
Vestmoldtransga

z 

Toată aria 
proiectului 

Contractorul trebuie să realizeze și să implementeze propriul Plan de 
Management al Deșeurilor (WMP) în acord cu Planul Cadru de 
Management al Deseurilor al Vestmoldtransgaz urmărind “Principiile de 
bază” definite în “Abordarea managementului deșeurilor în cadrul 
Proiectului” (Secțiunea 1.4.). Planul de Management al Deșeurilor trebuie 
să detalieze acțiunile de management, de atenuare și monitorizare pentru 
gestionarea tuturor fluxurilor de deșeuri estimat a fi generate în timpul 
etapei de construcție, inclusiv deșeurile periculoase 

Înaintea 
demarării 

construcției (o 
lună) 

C 
Revizuire și aprobare a 

WMP de 
Vestmoltransgaz   

WsM-
02 

Managementul 
deșeurilor  

Monitorizare 
Toată aria 
proiectului 

Se va realiza monitorizarea tuturor categoriilor de deșeuri generate   
Continuu (pe 
perioada de 
construcție) 

C 
Inspecții vizuale, 
audituri regulate 

WsM-
03 

Managementul 
deșeurilor 

Măsuri generale 
Toate 

locațiile 

Se vor aplica măsuri de  prevenire si reducere  a impactului a  deșeurilor 
generate în  perioada de executie a lucrarilor:  
• indepartarea de  pe amplasament  a deșeurilor de constructii, a 
materiilor prime  și materialelor in exces, deșeurilor menajere și a altor 
categorii de deseuri rezultate; 
• colectarea  selectiva a deșeurilor  rezultate in urma lucrarilor; 
• depozitarea și eliminarea in functie de natura lor, se va face prin firme 
specializate,  pe baza de contract, conform prevederilor legale in  vigoare; 
• depozitarea necontrolată a deșeurilor generate pe amplasamente nu 
este permisă 
• depozitarea deșeurilor de orice fel in cursurile de  apă  sau  abandonarea  
acestora in ariile naturale protejate este strict  interzisa; 

Continuu (pe 
perioada de 
construcție) 

C Inspecții vizuale 

WsM-
04 

Managementul 
deșeurilor 

Cerințe legale 
Toate 

locațiile 
Toate categoriile de deșeuri vor fi gestionate conform prevederilor legale 
în vigoare. 

Continuu (pe 
perioada de 
construcție) 

C Inspecții vizuale 
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Ref. Tema Sub-tema Locație Cerințe  
Timp și/sau 
frecvență 

Resp. 
* 

 Proces de 
verificare 

WsM-
05 

Managementul 
deșeurilor 

Deșeuri de 
ambalaje  

Toate 
locațiile 

Deșeurile de ambalaje vor fi gestionate în acord cu Bunele Practici 
Internaționale și ierarhia de minimizare a deșeurilor (în special se va 
asigura că materialele diferite sunt colectate și stocate separat pentru a 
permite reciclarea) 

Continuu (pe 
perioada de 
construcție) 

C Inspecții vizuale 

WsM-
06 

Instruire  
Toate 

locațiile 

 Angajații implicați in gestionarea deșeurilor vor beneficia de instruire 
regulata, specifica fiecărui tip de deșeu generat și manipulat/gestionat, și, 
după caz, care acoperă cerințele generale pentru gestionarea deșeurilor 
periculoase. 

Continuu (pe 
perioada de 
construcție) 

C 
Auditul 

înregistrărilor 
privind instruirile  

WsM-
07 

Operatori 
pentru 

gestionarea 
deșeurilor 

Contracte 
Toate 

locațiile 

Pentru fiecare tip de deșeuri se va evalua și stabili abordarea adecvată de 
gestionare și vor fi încheiate contracte cu operatorii autorizați pentru 
preluarea acestora 

Înainte de 
demararea 
lucrărilor 

C Analliza contracte 

WsM-
08 

Operatori 
pentru 

gestionarea 
deșeurilor 

Supervision of 
contracts 

Toate 
locațiile 

Conformarea cu abordarea privind managementul deșeurilor stabilită va fi 
monitorizată pentru fiecare flux de deșeuri, precum și existența 
contractelor cu operatori autorizați pentru preluarea deșeurilor   

Continuu (pe 
perioada de 
construcție) 

C/VMTG 
Inspecții regulate și 

audituri 
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Ref. Tema Sub-tema Locație Cerințe  
Timp și/sau 
frecvență 

Resp. 
* 

 Proces de 
verificare 

WsM-
09 

Deșeuri 
periculoase 

Colectare 
selectivă, 
stocare, 

containere, 
transport și 

destinație finală. 
Conexiune cu 

(Solul) Calitatea 
Apei  

  

Toate 
locațiile 

Cu privire la deșeurile periculoase (HW): 
- HW vor fi gestionate (mânuite, colectate separat și stocate) în locații 
separate pe amplasament (separat de deșeurile nepericuloase) ce vor avea 
următoarele caracteristici:   
   · menținerea unei distanțe de minim 50 m față de cursurile de apă; 
   · nu se vor amplasa spațiile de stocare în zone cu pantă direcționată spre 
cursurile de apă;   
   · Fundația trebuie executată din straturi de plastic impermeabil;  
   · Disponibilitatea fișelor de securitate în containere.  
- Fiecare categorie de HW va fi stocată separat, ținînd cont de 
caracteristicile fizice și chimice și riscul de incendiu; 
- Orice container utilizat pentru colectarea și stocarea HW trebuie să fie:  
   · compatibil cu deșeul pe care îl conține,  
   · impermeabil și adecvat sigilat; 
   · marcat și etichetat corespnzător și însoțit de documentele specifice HW 
conform reglementărilor; 
   · inspectate periodic pentru a se asigura de integritatea lor și că sunt 
menținute în siguranță;   
- Orice container de HW va fi mutat sau transferat pe amplasament (din 
fronturile de lucru) de personal calificat, utilizând echipament și vehicule 
adecvate; 
- HW vor fi colectate și transportate final din amplasament de terți 
operatori autorizați; 
- containerele nu vor fi depozitate pe drumuri, căi de acces pietonale sau 
orice locație care ar putea afecta accesul la ieșirile de urgență; 
- este interzisă eliminarea sau depozitarea oricăror deșeuri și materiale 
periculoase în albiille râurilor și a cursurilor de apă, de-a lungul căilor de 
acces și a zonelor adiacente  
- este interzisă incinerarea HW pe amplasament. 

Continuu (pe 
perioada de 
construcție) 

C 

Inspecții vizuale. 
Auditul 

documentației 
relevante privind 

colectarea și 
transferul deșeurilor 
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Ref. Tema Sub-tema Locație Cerințe  
Timp și/sau 
frecvență 

Resp. 
* 

 Proces de 
verificare 

WsM-
10 

Deșeuri 
periculoase 

Stocare 
temporară 

Toată aria 
proiectului 

Depozitați temporar deșeurile periculoase pe locații izolate pe 
amplasament cu următoarele caracteristici: 
- Containere etichetate, închise și impermeabile; 
- Fundament din straturi de plastic impermeabile; 
- Fișe de securitate disponibile în containere; 

Continuu (pe 
perioada de 
construcție) 

C 
Inspecții vizuale și 

audituri 

WsM-
11 

Deșeuri 
periculoase 

Uleiuri uzate 
Toată aria 
proiectului 

Furnizați uleiul folosit companiilor capabile să-l recicleze, în Moldova sau în 
străinătate. 

După 
construcție 

C 

Inspecții vizuale. 
Auditul 

documentației 
relevante privind 

colectarea și 
transferul deșeurilor 

WsM-
12 

Deșeuri 
periculoase 

Containere și 
spații stocare 
uleiuri uzate 

Toată aria 
proiectului 

Conainerele metalice utilizate pentru stocarea uleiurilor uzate trebuie să 
fie adecvat marcate (cu codul tipului de ulei uzat) și amplasate pe 
suprafață betonată. Uleiul uzat nu trebuie să fie depozitat în rezervoare 
subterane.   
Rezervoarele pentru ulei uzat vor fi golite și inspectate regulat pentru 
identificarea fisurilor și găurilor. Rezultatele acestei inspecții vor fi 
înregistrate; orice fisuri sau găuri vor fi reparate și se vor înregistra 
reparațiile efectuate. 

Continuu (pe 
perioada de 
construcție) 

C 
Inspecții vizuale și 

audituri 

WsM-
13 

Reutilizare 
Deșeuri de 
construcții 

Toată aria 
proiectului 

Deșeurile de construcție trebuie reutilizate cât mai mult posibil la fața 
locului 

Continuu (pe 
perioada de 
construcție) 

C 
Inspecții vizuale și 

audituri 
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Ref. Tema Sub-tema Locație Cerințe  
Timp și/sau 
frecvență 

Resp. 
* 

 Proces de 
verificare 

WsM-
14 

Managementul 
deșeurilor 

Colectare 
selectivă, stocare 

temporară, 
containere, 

transfer, puncte 
colectare și 

transport spre 
destinația finală 

Toate 
locațiile 

Toate categoriile de deșeuri generate (inclusiv cele lichide și deșeurile 
periculoase) din toate locațiile de lucru trebuie să fie: 
- colectate selectiv, pe categorii; 
- stocate temporar: 
   · în zone clar stabilite dedicate în acest scop și spații de stocare sigure; 
   · în containere prevăzute cu pungi (dacă este posibil)  
   · containere prevăzute cu capac pentru deșeurile menajere și resturile 
alimentare; 
   · departe de cursurile de apă și arii protejate 
- transferate zilnic în organizările de șantier, unde vor exista puncte 
dedicate de colectare prevăzute cu containere distincte pentru fiecare 
categorie de deșeu;  
- collectate și transportate spre destinația finală (facilități de 
recilare/tratament/valorificare/eliminare autorizate) în condiții sigure, de 
către operatori autorizați  

Continuu (pe 
perioada de 
construcție) 

C 
Inspecții periodice 

 
Inspecții vizuale 

WsM-
15 

Reutilizare/ 
reciclare  

Deșeuri inerte 
rezultate din 

excavații 

Toate 
locațiile 

Excesul de subsol (deșeu) rezultat din lucrările de excavarea subsolului va fi 
pe cât posibil reutilicate pentru acoperirea conductei  

Continuu (pe 
perioada de 
construcție) 

C Inspecții vizuale 
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Ref. Tema Sub-tema Locație Cerințe  
Timp și/sau 
frecvență 

Resp. 
* 

 Proces de 
verificare 

WsM-
16 

Reutilizare 
Excesul de subsol 

(deșeu) 
Toată aria 
proiectului 

În situația în care nu este contaminat, excesul de subsol (deșeu) poate fi 
predat proprietarilor de terenuri care sunt interesați în consolidarea 
zonelor erodate de pe terenurile lor. 
În cazul în care acest lucru nu este posibil sau nu există cerere, 
Contractantul construcției va depozita excesul de sol la depozitele de gunoi 
existente de comun acord cu autoritățile regionale și cu aprobarea 
Vestmoldtransgaz și a instituțiilor de creditare cu privire la cantitatea și 
tipurile de deșeuri care urmează să fie depozitate. 
Doar în scop informativ (această informație trebuie verificată de 
Contractor) depozitele de deșeuri disponibile în fiecare raion sunt: 
- Ungheni: Depozitul de deșeuri din Ungheni și Cornești; 
- Călărași: Depozitul de deșeuri din Călărași și Onișcani; 
- Nisporeni: Depozitul de deșeuri din Boltun, Iurceni și Cristești; 
- Strășeni: Depozitul de deșeuri din Strășeni și Românești 
Deșeurile de sol generate în Chișinău nu pot fi transportate la depozitul de 
gunoi existent (la Țînțăreni), deoarece în prezent acesta este închis. 
Contractantul construcției va decide cu autoritățile de la Chișinău 
destinația finală corespunzătoare a deșeurilor. Acest lucru va necesita 
aprobarea Vestmoldtransgaz și a instituțiilor de creditare înainte de 
utilizare în scopul asigurării conformității cu standardele proiectului. 

Continuu (pe 
perioada de 
construcție) 

C 

Auditul 
documentelor 

relevante pentru 
colectare și transfer 

WsM-
17 

Reutilizare 
Excesul de 

subsol/  
deșeu 

Toată aria 
proiectului 

Gestionarea excesului de sol trebuie planificate în detaliu la etapa inițială, 
dat fiind faptul că gestionarea deșeurilor implică, de asemenea, 
gestionarea traficului de camioane și planificarea restaurării șantierului. 

Planificare în 
detaliu în faza 
de proiectare 

C 
Revizuirea WMP- 

pentru a evidenția 
planificarea 

WsM-
18 

Reutilizare/ 
reciclare  

Materiale 
rezultate din 

curățarea 
terenului de 

arbori și arbuști 

Toată aria 
proiectului 

(zone 
umede) 

Se vor îndepărta toți copacii și ramurile tăiate din zona umedă și se vor 
stoca într-o zonă deluroasă; oferiți materialele localnicilor, dacă doresc 
acest lucru; în cazul în care nu există interes din partea comunității, 
păstrați materialele pentru eliminare. 

Continuu (pe 
perioada de 
construcție) 

C 

Auditul 
documentației 

relevante privind 
colectarea și 

transferul deșeurilor 
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Ref. Tema Sub-tema Locație Cerințe  
Timp și/sau 
frecvență 

Resp. 
* 

 Proces de 
verificare 

WsM-
19 

Reciclare 
Operatori 
autorizați 

Toate 
locațiile 

Deșeurile reciclabile generate vor fi predate operatorilor autorizați  (lista 
opratorilor autorizați e disponibilă pe site 
http://www.mediu.gov.md/ro/node/111 

Continuu (pe 
perioada de 
construcție) 

C 

Auditul 
documentației 

relevante privind 
colectarea și 

transferul deșeurilor 

WsM-
20 

Valorificare Deșeuri metalice 
Toate 

locațiile 

Toate deșeurile metalice vor fi stocate în spații special amenajate ăn acest 
scop și vor fi periodic valorificate prin operatori autorizați, pe bază de 
contract 

Continuu (pe 
perioada de 
construcție) 

C 

Inspecții vizuale. 
Auditul 

documentației 
relevante privind 

colectarea și 
transferul deșeurilor 

WsM-
21 

Colectare 
selectivă, 

transport și 
destinație 

finală  

Cauciucuri uzate 
Toate 

locațiile 
Cauciucurile uzate vor fi colectate separat de alte deșeuri și vor fi 
valorificate prin operatori autorizați.  

Continuu (pe 
perioada de 
construcție) 

C 

Auditul 
documentației 

relevante privind 
colectarea și 
transferul și 
valorificarea 
deșeurilor 

WsM-
22 

Transport Documentatie 
Toate 

locațiile 

Transportul deșeurilor spre facilitatea de valorificare/eliminare se va 
realiza în baza documentației adecvate, pregătite pentru transferul 
deșeurilor. 

Continuu (pe 
perioada de 
construcție) 

C 

Auditul 
documentației 

relevante privind 
transferul 

deșeurilor/note de 
transfer 

WsM-
23 

Operatori 
preluare 
deșeuri 

Documentație 
Toate 

locațiile 

Operatorii autorizați pentru preluarea deșeurilor cu care s-au încheiat 
contracte vor ține evidența trasabilității deșeurilor – note de transfer, 
cantități recepționate și vor furniza Contractorului informații privind 
destinația finală a deșeurilor.   

Continuu (pe 
perioada de 
construcție) 

C 

Inspecții vizuale.  
Auditul 

documentației 
relevante privind 

colectarea și 
transferul deșeurilor  
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Ref. Tema Sub-tema Locație Cerințe  
Timp și/sau 
frecvență 

Resp. 
* 

 Proces de 
verificare 

WsM-
24 

Eliminare 
deșeuri 

 Interdicție 
Toate 

locațiile 
Nici un deșeu nu va fi aruncat/eliminat/abandonat în zone de pădure.  

Continuu (pe 
perioada de 
construcție) 

C Inspecții vizuale 

WsM-
25 

Manipularea 
deșeurilor/ 
transport 

Conectat cu 
(Solul) Calitatea 

Apei și PPi   

Toate 
locațiile 

Transportul/manipularea deșeurilor generate, inclusiv deșeuri periculoase, 
va fi realizată de așa manieră încât să nu genereze poluarea solului, apelor 
de suprafață și a subsolului. 

Continuu (pe 
perioada de 
construcție) 

C 

Inspecții vizuale. 
Auditul 

documentației 
relevante privind 

colectarea și 
transferul deșeurilor 

WsM-
26 

Înregistrări și 
raportări 

Tipuri și cantități 
de deșeuri 
generate și 

destinația finală 

Toate 
locațiile 

Contractorii EPC vor ține evidența lunară a deșeurilor, pe categorii și 
cantități generate și vor raporta datele aferente prin completarea  
formularelor de "Evidența deșeurilor și a gestionării acestora" 

Lunar C 
Auditul evidenței 
lunare a gestiunii 

deșeurilor   

WsM-
27 

Segregare 
Deșeuri din 
construcții 

Toată aria 
proiectului 

Orice deșeuri din construcție generate la finalizarea lucrărilor (la 
dezafectarea organizărilor de șantier, fronturi de lucru .....) trebuie sortate 
pe categorii, gestionate și reutilizate, reciclate, valorificate sau eliminate în 
conformitate cu acest WMP   

La finalizarea 
lucrărilor 

C 

Inspecții vizuale. 
Auditul 

documentației 
relevante privind 

colectarea și 
transferul deșeurilor 

WsM-
28 

Deșeuri 
periculoase 

Operatori 
autorizați de 
gestionarea 
deșeurilor 

Toată aria 
proiectului 

Transportul final și eliminarea deșeurilor periculoase se va realiza de firme 
autorizate.   

La finalizarea 
lucrărilor 

C 

Inspecții vizuale. 
Auditul 

documentației 
relevante privind 

colectarea și 
transferul deșeurilor 

WsM-
29 

Deșeuri 
periculoase 

Furnizori de 
materiale 

periculoase  

Toată aria 
proiectului 

Conveniți cu furnizorul de uleiuri, antigel și alte materiale periculoase 
preluarea de către acesta a canistrelor folosite goale după construcție; 

La finalizarea 
lucrărilor 

C 

Inspecții vizuale. 
Auditul 

documentației 
relevante privind 
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Ref. Tema Sub-tema Locație Cerințe  
Timp și/sau 
frecvență 

Resp. 
* 

 Proces de 
verificare 

colectarea și 
transferul deșeurilor 

WsM-
30 

Deșeuri 
periculoase 

Filtre de ulei 
Toată aria 
proiectului 

Scurgeți filtrele de ulei pentru a elimina excesul de ulei 
 

La finalizarea 
lucrărilor 

C 

Inspecții vizuale. 
Auditul 

documentației 
relevante privind 

colectarea și 
transferul deșeurilor 

WsM-
31 

Reabilitarea 
zonelor de 

lucrări 
Măsuri generale 

Toată aria 
proiectului 

La finalizarea lucrărilor de construcții a conductei, implementați 
următoarele măsuri pentru prevenirea și reducerea impactului generat de 
deșeuri și reabilitarea zonelor afectate de șantiere:   
- Îndepărtați orice deșeu de construcții de pe amplasament; 
- Îndepărtați de pe amplasament orice materiale și deșeuri generate dîn 
timpul lucrărior de construcții (inclusiv deșeuri menajere și alte tipuri de 
deșeuri); 
- Colectați selectiv toate deșeurile rezultate; 
- Valorificati/eliminati deșeurile conform cu natura acestora prin operatori 
autorizați, conform prevederilor legale  

La finalizarea 
lucrărilor  

C 

Inspecții vizuale. 
Auditul 

documentației 
relevante privind 

colectarea și 
transferul deșeurilor 

LEGENDĂ: 

VMTG – Vestmoldtransgaz 

C – Contractor și subcontractor 
* Responsabil, în contextul acestui tabel, se referă la partea care va fi răspunzătoare de implementarea în teren a acțiunilor de atenuare/management.  În orice moment, însă, 
Vestmoltransgaz răspunde de asigurarea faptului că aceste măsuri de atenuare și acțiuni de management sunt într-adevăr implementate de partea responsabilă (de ea însăși sau de altele). 
Acest lucru implică monitorizarea / auditarea periodică a activităților și emiterea și urmărirea acțiunilor corective, în cazul în care acestea sunt necesare.   
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Anexa B: Cerințe  de monitorizare 

Ref. Activitate Descriere Parametru Locație Standarde Frecvență 

KPI 
(Nivel 
1/2/3) 

WsMon-
1 

Instruire 

Auditul evidenței privind 
instructajul relevant al 
întregului personal al 
contractorului / 
subcontractorului 

· Evidența privind instructajul 
efectuat 

Toate 
organizările de 
șantier   

Nivelul de 
instructaj 
necesar 

Nivel 2 – trimestrial 

Nivel 3 - lunar 
2 & 3 

WsMon-
2 

Generarea 
deșeurilor 

Auditul evidenței privind 
generarea deșeurilor (pe 
categorii și inclusiv 
deșeurile periculoase) 
pentru asigurarea 
înregistrării complete 

- Dovada completării evidenței 
privind datele referitoare la 
deșeuri și înregistrările de 
gestionare a acestora 
- Volumele de deșeuri generate 

Toate 
organizările de 
șantier   

Completarea 
evidenței 
necesare 

Nivel 2 – trimestrial 

Nivel 3 - lunar 
2 & 3 

WsMon-
3 

Managementul 
deșeurilor 

Auditul oricărei 
neregularități în 
gestionarea deșeurilor 

- Incidente de poluarea apelor 
- Incidente de contaminarea solului 
- Incidente de sănătate & 
securitate legate de gestionarea 
deșeurilor 

Toate 
organizările de 
șantier   

Rapoarte de 
incidente 

Nivel 2 – trimestrial 

Nivel 3 - lunar 
2 & 3 

WsMon-
4 

Destinația 
finală  

Auditul destinației / 

utilizării finale a deșeurilor 

generate (inclusiv deșeuri 

periculoase)  

- Dovada colectării / transportului/ 
tratării / eliminării corecte a 
deșeurilor de către un operator 
autorizat 
- Volumele de deșeuri reutilizate 
ori reciclate 

Toate 
organizările de 
șantier   

Standardele 
necesare pentru 
colectarea, 
transportul, 
tratarea și 
eliminarea 
deșeurilor 

Nivel 2 – trimestrial 

Nivel 3 - lunar 
2 
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Ref. Activitate Descriere Parametru Locație Standarde Frecvență 

KPI 
(Nivel 
1/2/3) 

WsMon-
5 

Managementul 
deșeurilor pe 
amplasament 

Verificare periodică 

· Dovada implementării pe 
amplasament a acțiunilor de 
management și a măsurilor de 
atenuare (descrise in Anexa A)  

Toate 
organizările de 
șantier, zone de 
lucrări (fronturi 
de lucru) și zone 
de depozitare 

Implementarea 
acțiunilor de 
management și a 
măsurilor de 
atenuare din   
Anexa A 

Nivel 2 – trimestrial 

Nivel 3 - lunar 
2 & 3 
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Anexa C: Legislație relevantă   

Lista indicativă a legislației din Republica Moldova privind gestionarea deșeurilor și a Directivelor/Regulamentelor europene pe care le transpune sunt 
prezentate în tabelul de mai jos.  

 Lista indicativă a legislației din Republica Moldova privind gestionarea 
deșeurilor 

Correspondence with European Directives / Decisions 

Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 cu modificările și completările ulterioare  
http://lex.justice.md/md/368030/ 

Directiva 2008/98/CE a Parlamentului european și a Consiliului din 19 noiembrie privind  
deșeurile și de abrogare a anumitor directive, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene L 312 din 22 noiembrie 2008 (https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?qid=1543612348378&uri=CELEX:32008L0098)  
 

Hotărârea Guvernului nr. 99/ 30.01.2018 pentru aprobarea Listei deșeurilor. 
(http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=374071) 

2000/532/CE: Decizia Comisiei din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a 
unei liste de deșeuri în temeiul articolului 1 litera ( a ) din Directiva 75/442/CEE a 
Consiliului privind deșeurile și a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste 
de deșeuri periculoase în temeiul articolului 1 ( 4 ) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului 
privind deșeurile periculoase  (notificată sub document nr. C(2000)1147) (https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1543612252106&uri=CELEX:32000D0532) 
2014/955/UE: Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 
2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului, Text cu relevanță EEA 
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014D0955) 

Hotărârea Guvernului nr. 501 /29.05.2018 pentru aprobarea Instrucțiunii cu 
privire la ținerea evidenței și transmiterea datelor și informațiilor despre 
deșeuri și gestionarea acestora. 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=375719) 

 -  

Hotărârea Guvernului nr. 212 /07.03.2018 pentru aprobarea Regulamentului 
privind deșeurile de echipamente electrice și electronice. 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=374736 

Transpune Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 
privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, publicată în jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene L 197 din 24 iulie 2012 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?qid=1543612951376&uri=CELEX%3A32012L0019 

Legea nr.1236/03.07.1997 cu privire la regimul produselor și substanțelor 
nocive, cu modificările și completările ulterioare 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311560 
 

- 

http://lex.justice.md/md/368030/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1543612348378&uri=CELEX:32008L0098
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1543612348378&uri=CELEX:32008L0098
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=374071
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1543612252106&uri=CELEX:32000D0532
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1543612252106&uri=CELEX:32000D0532
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014D0955
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=375719
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=374736
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1543612951376&uri=CELEX%3A32012L0019
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1543612951376&uri=CELEX%3A32012L0019
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311560
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 Lista indicativă a legislației din Republica Moldova privind gestionarea 
deșeurilor 

Correspondence with European Directives / Decisions 

Hotărârea Guvernului nr. 637/27.05.2003 privind controlul transportării 
transfrontiere a deșeurilor și eliminarea acestora. 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=303589 

Armonizarea prescripţiilor privind securitatea ecologică la exportul şi tranzitarea  
deşeurilor cu recomandările Convenţiei Basel 

Hotărârea Parlamentului nr. 1599/10.03.1998 privind aderarea Republicii 
Moldova la Convenţia de la Basel privind controlul transportului peste 
frontiere al deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=308270 

Republica  Moldova  aderă la Convenţia  încheiată la Basel la 22 martie 1989 
 
file:///C:/Users/User/Downloads/UNEP-CHW-COP-PUB-
CompilationOfDecisions.English.pdf 

Draftul de aprobare a Regulamentului privind Depozitele de deșeuri ce va 
transpune Directiva 1999/31/EC 

Directiva nr. 1999/31/EC privind depozitarea deșeurilor, publicată în Jurnalul Oficial al 
Comunităților Europene (JOCE) nr. L 182 din 16 iulie 1999. 

 
Decizia Consiliului 2003/33/CE stabilind criteriile și procedurile pentru acceptarea 
deșeurilor la depozite ca urmare a art. 16 şi anexei II la Directiva 1999/31/CE, publicată în 
Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. L11 din 16 ianuarie 2003. 

 
Directiva nr. 75/439/CEE privind eliminarea uleiurilor uzate, publicată în Jurnalul Oficial 
(JOCE) nr. L 194/1975, modificată prin Directiva nr. 87/101/CEE, publicată în Jurnalul 
Oficial (JOCE) nr. L 42/1987, referitoare la eliminarea uleiurilor uzate. 

 
Directiva 94/62/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 decembrie 1994 
privind ambalajele şi deșeurile de ambalaje   
Directiva 2006/66/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 septembrie 2006 
privind bateriile şi acumulatorii şi deşeurile de baterii şi acumulatori şi de abrogare a 
Directivei 91/157/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L266 din 
26 septembrie 2006. 

Government Decision no. 81 / 02.02.2009  regarding the approval of the 
Regulation on polychlorinated biphenyls, as amended and supplemented   
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=330614  

Directiva 96/59/CE a Consiliului Europei din 16 septembrie 1996 privind eliminarea 
bifenililor policloruraţi şi terfenililor policloruraţi (BPC/TPC) (publicată în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene nr. L 243/31 din 24.09.1996), 

 
Directiva Consiliului nr. 87/217/CEE privind prevenirea şi reducerea poluãrii mediului cu 
azbest, publicatã în Jurnalul Oficial al Comunitãţilor Europene (JOCE) nr. L 85/1987. 

 
Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind 
transferul de deşeuri 

 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=303589
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=308270
file:///C:/Users/User/Downloads/UNEP-CHW-COP-PUB-CompilationOfDecisions.English.pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/UNEP-CHW-COP-PUB-CompilationOfDecisions.English.pdf
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=330614
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Anexa D: Exemplu de Hotărâre (Formular) 

 
Decizie (Formular) 

 
Nr.......... din data de............ 

 
 
Managementul companiei, pe baza Statutului societății și a contractului acesteia, 
HOTĂRĂȘTE: 
 
Articolul 1. Dl. / Dra. ............................ responsabil(ă) cu managementul deșeurilor 
în...............  
 
Articolul 2. În calitatea sa, Dl. / Dra. ........................ asigură îndeplinirea obligațiilor precizate 
în: 
 

- Legea nr. 209 din 29 iulie 2016, cu modificări și completări ulterioare 

- Hotărârea Guvernului nr. 99 / 30.01.2018 pentru aprobarea Listei de Deșeuri.  
- Hotărârea Guvernului nr. 501 / 29.05.2018 pentru aprobarea instrucțiunii privind păstrarea 

înregistrărilor și transmiterea de date și informații cu privire la deșeuri și la managementul acestora.  

- Și pentru alte regulamente aplicabile Managementului de Mediu al Companiei.  

 

Articolul 3. Toți angajații au datoria să ofere orice suport este necesar, în timp ce asigură 
condiții favorabile pentru managementul deșeurilor. 

 
 

Manager, 
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Anexa E: Exemplu Evidența și managementul deșeurilor  

Conform cu Anexa nr. 1 la H.G. nr. 501/2018 pentru aprobarea Instrucţiunii cu privire la ţinerea evidenţei şi transmiterea datelor şi informaţiilor 

despre deşeuri şi gestionarea acestora 

EVIDENŢA DEŞEURILOR ŞI A GESTIONĂRII ACESTORA  

Secţiunea 1 
Formularul nr. 1: Evidența deșeurilor și a gestionării acestora 

Profilul raportorului:    Compania/municipalitatea: 

 

IDNO  

Amplasamentul/Localitatea: 

Anul: 2018 

 Denumirea deșeului:  

 
                                  

Codul deșeului:  Date de contact: 

Localitatea: 

Strada: 

Tel:  

Fax: 

Email: 

Web: 

Date de contact: 

Localitatea: 

Strada: 

Tel:  

Fax: 

Email: 

Web: 

Proprietățile periculoase:  

Codul Y:  

Starea fizică: solid  

Unitate de măsură: tonă 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Data  Cantitatea de deșeuri Codul 

operațiunii de 

gestionare  

Entitatea căreia i-a fost predat deșeul /  

de la care fost preluat deșeul 

  

Note 

 Locul 

depozitării 

Recipient Generate/ 

recepționate/ 

colectate 

Gestionate    
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Secţiunea a 2-a 
LISTA  abrevierilor utilizate în completarea formularelor de ținere a evidenței și transmitere a 
datelor privind deșeurile și gestionarea acestora 

1. Profilul raportorului  2. Codul periculozității H 

P (Producător) - orice persoană ale cărei activități 
generează deșeuri (producător inițial de deșeuri) sau orice 
persoană care efectuează operațiuni de pretratare, 
amestecare sau de alt tip, care nu duc la modificarea naturii 
sau a compoziției acestor deșeuri; 
D (Deținător) - producătorul deșeurilor sau persoana fizică 
ori juridică care se află în posesia acestora ( se va utiliza 
doar dacă nu puteți folosi un alt cod); 
C (Colectare)  - strîngerea deșeurilor, inclusiv sortarea și 
stocarea preliminară a deșeurilor,   în vederea transportării 
la o instalație de tratare;  
V (Valorificare) -  operațiune care are drept rezultat 
principal faptul că deșeurile servesc unui scop util prin 
înlocuirea altor materiale care ar fi fost utilizate într-un 
anumit scop sau faptul că deșeurile sînt pregătite pentru a 
putea servi scopului respectiv în întreprinderi sau în 
economie în general. Anexa nr.2 la Legea privind deșeurile 
stabilește o listă a operațiunilor de valorificare a deșeurilor; 
E (Eliminare) – orice operațiune care nu este  o operațiune 
de valorificare, chiar și în cazul în care una dintre 
consecințele secundare ale acesteia ar fi recuperarea de 
substanțe sau de energie. Anexa nr.1 la Legea privind 
deșeurile stabilește o listă a operațiunilor de eliminare. 
B (Broker) - orice persoană fizică sau juridică care se ocupă 
de valorificarea sau eliminarea deșeurilor în numele altor 
persoane, inclusiv brokerii care nu intră fizic în posesia 
deșeurilor. 

   HP1 „Explozive” 
HP2 „Oxidante” 
HP3 „Inflamabile” 
HP4 „Iritante – iritarea pielii și leziuni oculare” 
HP5 „Toxicitate asupra unui organ-țintă specific 

(STOT)/ toxicitate prin aspirare” 
HP6 „Toxicitate acută” 
HP7 „Cancerigene” 
HP8 „Corozive” 
HP9 „Infecțioase” 
HP10 „Toxice pentru reproducere” 
HP11 „Mutagene” 
HP12 „Degajarea unui gaz cu toxicitate acută” 
HP13 „Sensibilizante” 
HP14 „Eco toxice” 
HP15 „Deșeuri capabile să dezvolte una dintre 

proprietățile periculoase menționate mai sus, 
pe care deșeul inițial nu o prezintă în mod 
direct” 

3. Codul Y 4. Operațiuni de gestionare 

Fluxuri de deșeuri 
Y1 Deșeuri provenite din spitale, centre medicale și clinici  
Y2 Deșeuri rezultate din fabricarea și prelucrarea produselor 

farmaceutice 
Y3 Deșeuri farmaceutice și ale produselor medicamentoase 
Y4 Deșeuri rezultate din fabricarea și utilizarea biacidelor și 

produselor fitofarmaceutice. 
Y5  Deșeuri rezultate din fabricarea și utilizarea produselor 

chimice de conservare a lemnului 
Y6 Deșeuri rezultate din producerea, prelucrarea și utilizarea 

solvenților organici 
Y7 Deșeuri rezultate din procesele de tratare termică și alte 

operații de călire, conținînd cianuri  
Y8 Deșeuri de uleiuri minerale, care nu corespund scopului 

inițial de folosire  
Y9 Deșeuri petroliere/ape uzate sub formă de hidrocarburi în 

amestecuri cu apă și emulsii 
Y10 Deșeuri de substanțe și articole conținînd sau 

contaminate cu difenilpoliclorurat (DPC) sau/și 
terfenilpoliclorinat (TPC) sau/și difenilpolibromurat 
(DPC)  

Y11 Reziduuri gudronate, provenite de la rafinarea, distilarea 
și orice alt tratament pirolitic al substanțelor organice 

Y12 Deșeuri rezultate din producerea și utilizarea 
cernelurilor, coloranților, pigmenților, lacurilor și 
vopselelor  

Y13 Deșeuri rezultate din producerea și utilizarea rășinilor, 
latexului, plastifianților și adezivilor 

Y14 Substanțe chimice uzate (provenite din lucrări de 
cercetare-dezvoltare sau activități în învățămînt), noi 

ST – stocare temporară pentru a fi eliminate sau 
valorificate  

TR – tratate  pentru reutilizare 
TE – tratate pentru eliminare 
AT - utilizate pentru amenajare a teritoriului 
PC – predate comercianților  
PI – predate intermediarilor 

5. Operațiuni de eliminare 

D1  Depozitarea în sau pe sol (de exemplu, depozite de 
deșeuri etc.) 
D2  Tratarea solului (de exemplu, biodegradarea 
deșeurilor lichide sau nămoloase în sol etc.) 
D3  Injectarea în adîncime (de exemplu, injectarea 
deșeurilor care pot fi pompate în puțuri, saline sau 
depozite geologice naturale etc.) 
D4  Acumularea la suprafață (de exemplu, depunerea 
de deșeuri lichide sau nămoloase în bazine, iazuri sau 
lagune etc.) 
D5  Depozitele special construite (de exemplu, 
depunerea în compartimente separate etanșe, care sînt 
acoperite și izolate unele față de celelalte și față de 
mediu etc.) 
D6  Evacuarea într-o masă de apă, cu excepția 
mărilor/oceanelor 
D7  Evacuarea în mări/oceane, inclusiv eliminarea în 
subsolul marin 
D8  Tratarea biologică nemenționată în altă parte în 
prezenta anexă, care generează compuși sau mixturi 
finale eliminate prin intermediul unuia dintre 
procedeele enumerate de la D1 la D12. 
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sau neidentificate, ale căror efecte asupra omului și/sau 
mediului înconjurător sînt necunoscute 

Y15 Deșeuri de natură explozivă care nu fac obiectul altor 
reglementări  

Y16 Deșeuri rezultate din producerea, prelucrarea și utilizarea 
chimicalelor fotografice și materialele de lucru aferente  

Y17 Deșeuri rezultate din procesele de tratare a suprafeței 
metalelor și materialelor plastice 

Y18 Reziduuri provenite din operațiunile de eliminare a 
deșeurilor industriale  

 
Deșeuri avînd constituenți ca: 
Y19 Carbonili ai metalelor 
Y20 Beriliu și compuși ai beriliului  
Y21 Compușii cromului hexavalent 
Y22 Compușii cuprului 
Y23  Compușii zincului  

Y24 Arseniu și compușii arsenului 
Y25 Seleniu și compușii seleniului  
Y26 Cadmiu și compușii cadmiului  
Y27 Antimoniu și compușii antimoniului  
Y28 Telur și compușii telurului  
Y29 Mercur și compușii mercurului  
Y30 Taliu și compușii taliului  
Y31 Plumb și compușii plumbului  
Y32 Compușii neorganici ai fluorului, cu excepția fluorurii 
de calciu  
Y33 Cianuri anorganice 
Y34 Soluții acide sau acizi în stare solidă  
Y35 Soluții bazice sau baze în stare solidă  
Y36 Azbest (praf sau pulberi și fibre)  
Y37 Compuși organofosforici  
Y38 Cianuri organice  
Y39 Fenoli și compuși fenolici, inclusiv clorfenolii  
Y40 Eteri  
Y41 Solvenți organohalogenaţi  
Y42 Solvenți organici, exceptînd solvenții halogenați  
Y43 Orice compus policlorurat al dibenzofuranului  
Y44 Orice compus de dibenzo-p-dioxin- policlorurat  
Y45 Compuși organohalogenaţi, alții decît substanțele 
specificate în această anexă (de exemplu, la poz.47, 49-52) 
 
Deșeuri care necesită un tratament special 
    Y46 Deșeuri municipale solide  
    Y47 Reziduuri provenind de la incinerarea deșeurilor 
menajere 

D9  Tratarea fizico-chimică nemenționată în altă parte 
în prezenta anexă, care generează compuși sau mixturi 
finale eliminate prin intermediul unuia dintre 
procedeele enumerate de la D1 la D12 (de exemplu, 
evaporarea, uscarea, calcinarea etc.). 
D12  Stocarea permanentă (de exemplu, plasarea de 
recipiente într-o mină etc.). 
D13  Amestecarea anterioară oricărei operațiuni 
enumerate de la D1 la D12. În cazul în care nu există 
niciun alt cod D corespunzător, aceasta include 
operațiunile preliminare înainte de eliminare, inclusiv 
preprocesarea, cum ar fi, printre altele, sortarea, 
sfărîmarea, compactarea, granularea, uscarea, 
mărunțirea uscată, condiționarea sau separarea înainte 
de supunerea la oricare dintre operațiunile enumerate 
de la D1 la D12. 
D14  Reambalarea anterioară oricărei operațiuni 
enumerate de la D1 la D13. 

D15  Stocarea înaintea oricărei operațiuni enumerate de 
la D1 la D14 (excluzînd stocarea temporară, înaintea 
colectării, în zona de generare a deșeurilor. Stocare 
temporară înseamnă stocare preliminară.) 

6. Operațiuni de valorificare 

R2 Recuperarea/regenerarea solvenților 
R3 Reciclarea/recuperarea substanțelor organice care 
nu sînt utilizate ca solvenți (inclusiv compostarea și alte 
procese de transformare biologică). Aceasta include și 
gazificarea, și piroliza, care folosesc componentele ca 
produse chimice 
R4 Reciclarea/recuperarea metalelor și compușilor 
metalici 
R5 Reciclarea/recuperarea altor materiale anorganice. 
Aceasta include și tehnologiile de curățare a solului care 
au ca rezultat operațiuni de valorificare a solului și de 
reciclare a materialelor de construcție anorganice 
R6 Regenerarea acizilor sau a bazelor 
R7 Valorificarea componenților utilizați pentru 
reducerea poluării 
R8 Valorificarea componenților catalizatorilor 
R9 Rerafinarea petrolului sau alte reutilizări ale 
petrolului 
R10 Tratarea terenurilor avînd drept rezultat beneficii 
pentru agricultură sau ecologie 
R11 Utilizarea deșeurilor obținute din oricare dintre 
operațiunile enumerate de la R2 la R10 
R12 Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare 
dintre operațiunile enumerate de la R2 la R11. În cazul 
în care nu există niciun alt cod R corespunzător, acesta 
include operațiunile preliminare înainte de valorificare, 
inclusiv preprocesarea, cum ar fi, printre altele, 
demontarea, sortarea, sfărîmarea, compactarea, 
granularea, mărunțirea uscată, condiționarea, 
reambalarea, separarea și amestecarea înainte de 
supunerea la oricare dintre operațiunile enumerate de 
la R2 la R11 
R13 Stocarea deșeurilor înaintea oricărei operațiuni 
enumerate de la R2 la R12 (excluzînd stocarea 
temporară, înaintea colectării, la situl unde a fost 
generat deșeul) 
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Secţiunea a 3-a 

CERINȚE SPECIFICE PRIVIND COMPLETAREA  

FORMULARULUI NR. 1: EVIDENȚA DEȘEURILOR ȘI A GESTIONĂRII ACESTORA 

 

1. Se utilizează o copie separată a Formularului nr. 1 pentru:  
1) fiecare categorie de deșeu identificat printr-un cod complet format din 6 cifre, conform 

Listei deșeurilor, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 99 /30.01.2018; 
2) același tip de deșeu, generat de același deținător pe același amplasament (în cazul în care 

activitatea se desfășoară pe diferite amplasamente). 
 

2. Dacă tabelul este insuficient pentru a introduce toate deșeurile raportate, se va continua pe verso, 
iar în partea de sus a fiecărei pagini se va indica doar numele companiei/ municipalității, numărul de 
identificare sau amplasamentul/ localitatea pentru care este prezentat raportul, precum și numărul 
paginii. 

 

3. Se completează informațiile solicitate în preambul, și anume:  
Boxa I 

1) Profilul raportorului – se selectează din prima rubrică a Listei abrevierilor profilul care 
corespunde genului de activitate;   

2) Anul – se indică anul pentru care se ține evidența deșeurilor; 
3) Denumirea deșeului – se indică denumirea deșeului  în conformitate cu anexa nr. 2;  
4) Codul deșeului – se indică codul din 6 cifre, în conformitate cu Lista deșeurilor, aprobată 

prin Hotărîrea Guvernului nr. 99 din 30 ianuarie 2018;  
5) Categoria –  se indică litera P, dacă deșeul este periculos, ori litera N, dacă este nepericulos; 
6) Proprietățile periculoase – se selectează din a doua rubrică a Listei abrevierilor codul 

periculozității deșeului; 
7) Codul Y – în cazul în care deșeul este periculos, se indică codul Y al deșeului din a treia 

rubrică a Listei abrevierilor. În cazul în care se pot atribui mai multe coduri, se va indica doar codul 
celui mai periculos component în ceea ce privește impactul asupra sănătății umane și mediului 
înconjurător; 

8) Starea fizică – se indică starea fizică a deșeurilor; 
9) Unitate de măsură  – se indică unitatea de măsură, „metri cubi” sau „tone”, evitîndu-se 

utilizarea unității  de măsură „bucăți”.  
 
Boxa II 

1) Compania/municipalitatea – se indică denumirea oficială a companiei sau a municipalității, 
în cazul evidenței colectării deșeurilor municipale solide; 

2) Amplasamentul/ localitatea –  se completează în cazul în care activitatea companiei se 
desfășoară pe mai multe amplasamente, iar în cazul colectării deșeurilor municipale solide, se 
completează localitatea de unde sînt colectate acestea; 

3) IDNO – se indică numărul de identificare al companiei/ municipalității/ localității; 
4) Date de contact – se indică localitatea, strada, numărul de telefon și fax, adresa de email și 

pagina web.  
 
4. Se completează tabelul cu informațiile ce țin de generarea/ recepționarea/ colectarea și 
gestionarea deșeurilor, după cum urmează: 

1) În primul rînd al tabelului se include informația privind cantitatea de deșeuri rămasă din 
anul precedent, după caz, indicîndu-se în coloana 8 mențiunea AP (anul precedent); 

2) Coloana 1:  data cînd deșeul a fost generat/colectat/recepționat/predat;  
3) Coloana 2: locul depozitării (depozit de deșeuri, încăpere amenajată etc.);  
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4) Coloana  3: tipul de recipient în care este stocat deșeul (container, butoi etc.); 
5) Coloana 4: cantitatea de deșeuri generate/ colectate / recepționate; 
6) Coloana 5: cantitatea de deșeuri asupra cărora s-au efectuat operațiuni de gestionare a 

deșeurilor dintre cele indicate la coloana 4;  
7) Coloana 6: se indică codul operațiunii de gestionare/ valorificare/ eliminare a deșeurilor, 

identificat din Lista abrevierilor la  rubricile a patra, a cincea şi a şasea; 
8) Coloana 7:  se  indică IDNO-ul companiei și numărul contractului entității căreia i-a fost 

predat deșeul sau de la care a fost preluat deșeul, după caz; 
9) Coloana 8: se prezintă informațiile / precizările referitoare la datele  furnizate în coloanele 

precedente, de exemplu:  
a) AP – abrevierea  pentru „anul precedent”, în cazul indicării deșeurilor rămase din anul 

precedent; 
b) DN – abrevierea pentru „deținător nou de deșeuri”, în cazul predării deșeurilor unui nou 

deținător; 
c) DP –  abrevierea pentru „deținător precedent”, în cazul în care deșeurile au fost preluate 

de la o altă entitate; 
d) I – în cazul importului de deșeuri; 
e) E – în cazul exportului de deșeuri;  
f) ÎSD – în cazul încetării statutului de deșeu (nu se va lua în calcul la raportarea anuală); 
g) SB – în cazul în care deșeul este considerat subprodus (nu se va lua în calcul la raportarea  
 

  Note:  

- Deşeurile periculoase se marchează cu un asterisc (*) 

- Deșeurile specificate în table sunt exemplificative, acesta urmând a fi completat cu categoriile 

specific de deșeuri generate.  

 

             

Elaborat: 
 
Verificat: 
 
Aprobat: 

                                                            

Data:  ................. 
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Anexa F: Raportarea deșeurilor și gestionarea acestora 

Conform cu Anexa nr.  2 la H.G. nr. 501/2018 pentru aprobarea Instrucţiunii cu privire la ţinerea 

evidenţei şi transmiterea datelor şi informaţiilor despre deşeuri şi gestionarea acestora 

Raportarea deșeurilor și gestionarea acestora 

Secţiunea 1 

Formularul nr. 2: Raportarea deșeurilor și gestionarea acestora 

Profilul raportorului  Se completează de către autoritatea competentă 

Anul de raportare   Ștampila autorității 
competente:  

 
Data: ___//____//__________ 
 
Raport recepţionat, în numele autorității competente, de 
către:  
______________________________________ 
 
Semnătura ________________________ 

Numărul paginii              __________ 

Numărul total de pagini  __________ 

 

Compania/municipalitatea: 
 
 
IDNO  

Amplasamentul/localitatea: 

                                  

Date de contact: 
Localitatea: 
Strada: 
Tel:  
Fax: 
Email: 
Web: 

Date de contact: 
Localitatea: 
Strada: 
Tel:  
Fax: 
Email: 
Web: 

Cod CAEM: 

Altele (după caz):  
Cod CUATM:                                                                                        Rural     □                           Urban     □ 
Numărul populației deservite de serviciul de salubrizare ____________  
Numărul gospodăriilor deservite de serviciul de salubrizare _____________ 

Autorizație de mediu / număr înregistrare/ data/ valabilitatea: 

Data: ___//____//__________ 
 
Completat de: 
___________________________ 
 
Semnătura __________________ 

Ștampila Data: ___//____//__________ 
 
Completat de: 
___________________________ 
 
Semnătura __________________ 

Ștampila 

 

Nr. 
crt.  

Codul 
deșeului 

Denumirea  
deșeului  

Categoria   
deșeului  

Codul Y   
Cantitatea

, tone 

Codul 
operațiunii  

Entitatea de la care 
au fost preluate/care 

a preluat deșeurile 

Note  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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    Total  
 

 

Secţiunea a 2-a 

CERINȚE SPECIFICE PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI NR. 2:  RAPORTAREA DEȘEURILOR ȘI 
GESTIONAREA ACESTORA 

1. Se utilizează un formular pentru raportarea cantității totale de deșeuri 
generate/recepţionate/colectate și a datelor despre gestionarea acestora pentru anul precedent. 

1) în cazul entităților care generează/colectează deșeurile, fiecare rînd din formular este 
format prin însumarea tuturor datelor despre cantitățile de deșeuri din evidența deșeurilor, care au 
același cod al tipului de deșeu, același cod pentru operaţiunea de gestionare a acestora și provin de la 
aceeași amplasament/municipalitate.  

2) în cazul entităților care primesc deșeurile, fiecare rînd din formular este format prin 
însumarea tuturor datelor despre cantitățile de deșeuri din evidența deșeurilor, care au același cod al 
tipului de deșeu și același cod pentru operaţiunea de gestionare a acestora.  

 
2. Dacă tabelul este insuficient pentru a introduce toate deșeurile raportate, se va continua pe verso, 
iar în partea de sus a fiecărei pagini se păstrează profilul raportorului, anul raportării, numele 
companiei/municipalității, amplasamentul/localitatea, precum și numărul total de pagini și numărul 
paginii. 

 
3. Se completează informațiile solicitate în preambul, și anume:  

Boxa I: 
1) Profilul raportorului – se selectează din prima rubrică a Listei abrevierilor profilul care 

corespunde genului de activitate;   
2) Anul – se indică anul pentru care se depune raportul de evidență privind datele și 

informațiile despre deșeuri și gestionarea acestora; 
3) Numărul paginii  – se indică numărul paginii, în cazul în care raportul cuprinde mai multe 

pagini;             
4) Numărul total de pagini – se indică numărul total de pagini al raportului.    
 
Boxa II urmează a fi completată de către autoritatea competentă. 
 
Boxa III :  
1) Compania/municipalitatea – se indică denumirea oficială a companiei sau a municipalității, 

în cazul evidenței colectării deșeurilor municipale solide; 
2) Amplasamentul/localitatea – se completează în cazul în care activitatea companiei se 

desfășoară pe mai multe amplasamente, iar în cazul colectării deșeurilor municipale solide, se 
completează localitatea de unde se colectează acestea; 

3) IDNO – se indică numărul de identificare al companiei/ municipalității/ localității; 
4) Date de contact – se indică localitatea, strada, numărul de telefon și fax, adresa de email și 

pagina web; 
5) Cod CAEM – se indică  codul din Clasificatorul activităților din economia Moldovei pentru 

activitatea aferentă raportării; 
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6)  Cod CUATM  – se indică  codul  din Clasificatorul unităților administrativ-teritoriale al 
Republicii Moldova,  cu specificarea profilului teritorial, inclusiv rural/urban,  precum și numărul 
populației și numărul gospodăriilor care beneficiază de salubrizare (cu specificarea profilului teritorial, 
inclusiv rural/urban); 

7) Autorizație de mediu / număr de înregistrare/ data/ valabilitatea  – în cazul deținătorilor 
autorizației de gestionare a deșeurilor, se indică numărul acesteia și termenul de valabilitate. 

 
4. Se completează informațiile cu privire la raportarea deșeurilor, după cum urmează: 
 

1) Coloana 1:  se completează numărul de ordine;  
2) Coloana 2: se înscrie codul deșeului format din 6 cifre din Lista deșeurilor, aprobată prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 99 din 30 ianuarie 2018. În cazul deșeurilor municipale solide – codul deșeului 
de la categoria 20 (deșeuri municipale solide) din Lista deșeurilor, precum și de la subcategoria 15 01 
(ambalaje, inclusiv deșeurile de ambalaje municipale colectate separat) și, respectiv, denumirea 
deșeului.  Pentru cantitățile mici de deșeuri de construcție generate în municipiu, se indică codul din 
6 cifre 17 99 00, iar pentru anvelope uzate – 16 01 03;  

3) Coloana 3: se indică denumirea deșeului în conformitate cu Lista deșeurilor, aprobată prin 
Hotărîrea Guvernului nr. 99 din 30 ianuarie 2018;  

4) Coloana 4: se indică categoria deșeului în conformitate cu Lista deșeurilor, aprobată prin 
Hotărîrea Guvernului nr. 99 din 30 ianuarie 2018;  

5) Coloana 5: în cazul în care deșeul este periculos, se indică codul Y al deșeului din a treia 
rubrică a Listei abrevierilor. În cazul în care se pot atribui mai multe coduri, se atribuie doar codul celui 
mai periculos component în ceea ce privește impactul asupra sănătății umane și mediului înconjurător. 
În cazul deșeurilor municipale solide, se înscrie codul Y46; 

6) Coloana 6: se indică cantitatea deșeurilor, care reprezintă:  
a) în cazul entităților care generează/colectează deșeurile – suma cantităților de deșeuri 

generate care au același cod al deșeului, cod al operațiunii și provin de pe același 
amplasament/localitate; 

b) în cazul entităților care primesc deșeurile – suma cantităților de deșeuri generate care au 
același cod al deșeului și același cod al operațiunii. În cazul eliminării bifenililor policlorurați, în coloana 
6 trebuie să se indice conținutul de bifenili policlorurați din deșeurile respective. 

7) Coloana 7: se indică operațiunea de gestionare/valorificare/eliminare aplicată cantității de 
deșeuri indicate în coloana 6, care  poate fi identificată în Lista abrevierilor în rubricile a patra, a cincea 
şi a şasea din anexa nr. 1; 

8) Coloana 8: se indică entitatea căreia i-a fost predat deșeul sau de la care a fost preluat 
deșeul, după caz, cu indicarea IDNO companiei și a numărului contractului; 

9) Coloana 9: se prezintă informațiile / precizările referitoare la datele  furnizate în coloanele 
precedente, de exemplu:  

a) DN – abrevierea pentru „deținător nou de deșeuri”, în cazul predării deșeurilor unui nou 
deținător; 

b) DP –  abrevierea pentru „deținător precedent”, în cazul în care deșeurile au fost preluate 
de la o altă entitate; 

c) I – în cazul importului de deșeuri; 
             d) E – în cazul exportului de deșeuri 


