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Abrevieri și Acronime
Pentru acest document, abrevierile, acronimele și termenii au sensul atribuit mai jos:
C-ESMP
BERD
ESIA
ESMP
EPC
EU
HDD
H&S
HSE
JOCE
JOUE
KPI
PMU
PR
UCP
VMTG
WCMP

Planul de management în domeniile Social și Protecția Mediului
pentru Construcții
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare
Evaluarea impactului Social și de Mediu
Planul de management Social și de Mediu
Proiectare, Achiziţie şi Construcţie
Uniunea Europeană
Foraj Orizontal Dirijat
Sănătate și Securitate
Sănătate, Securitate și Mediu
Jurnalul Oficial al Comunității Europene
Jurnalul Oficial al UE
Indicator Cheie de Performanță
Unitatea de Management a Proiectului
Cerința de Performanță
Proiectul Conductei de Gaze Naturale de la Ungheni la Chișinău
Vestmoldtransgaz
Planul de Management al Traversării Apelor
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1. Introducere
1.1. Prezentare Generală
Proiectul Conductei de Transport Gaze Naturale pe ruta Ungheni - Chișinău (denumit în continuare
“Proiectul” sau “UCP”) va traversa un număr de râuri și canale, după cum se obișnuiește în acest tip
de proiecte liniare). Senzitivitatea particulară a mediilor acvatice înseamnă că activitățile de
construcție realizate în proximitatea și în cadrul corpurilor de apă (inclusiv albia râului și oricare canale
care conțin apă) au potențialul de a genera o gamă largă de impacturi asupra receptorilor fizici,
biologici și sociali. Multe din aceste impacturi sunt diferite de cele care apar din construcția conductei
asupra terenului și trebuie prin urmare să fie gestionate folosind o abordare diferită.
Impacturile includ (dar nu sunt limitate la) cele care apar din:




îndepărtarea vegetației ripariene, care la rândul său induce procese de eroziune și contribuie
la transportul sedimentelor către corpurile de apă.
perturbarea cauzată de lucrările de construcție în interiorul albiei râului care poate induce o
deteriorare a calității apei (creșterea turbidității).
modificări ale regimului de curgere care pot afecta ecosistemele acvatice și comunitățile /
utilizatorii de apă din aval.

Prin urmare, activitățile de construcție legate de traversarea apei necesită o planificare adecvată de
la bun început pentru a evita ca acestea să aibă efecte semnificative. Proiectul Conductei de Transport
Gaze Naturale pe ruta Ungheni - Chișinău (denumit în continuare ”Proiectul” sau “UCP”) dorește să
gestioneze proactiv impacturile legate de traversările de apă și prin urmare, a dezvoltat acest Plan
Cadru de Management al Traversării Apelor ”specific activității” (F_WCMP), 1250/2654VESTMOLDTRANSGAZ-MNG-PLN-UCH-02-0003. În acest scop, a identificat obligații specifice atât
pentru Companie, cât și pentru Contractorii EPC cu privire la managementul traversării cursurilor de
apă și l-a inclus pe acesta din urmă în documentația de ofertă către Contractorii EPC.
Acest document delimitează acțiunile de mangement și control, măsuri de atenuare și acțiuni de
monitorizare necesare pentru un management adecvat al traversării apelor, de implementat de către
Vestmoldtransgaz (VMTG) și contractorii săi, în conformitate cu obligațiile aplicabile proiectului.
Acestea includ legile aplicabile din Republica Moldova, Cerințele de Performanță ale BERD și legislația
UE, așa cum sunt descrise la Capitolul 3.
Planurile de Management Sociale și de Mediu din cadrul etapei operaționale (O-ESMP-uri) vor fi
dezvoltate de VMTG la o etapă ulterioară, înainte de începerea operațiunii UCP.

1.2.

Obiectivul Planului Cadru de Management al Traversării Apelor

Scopul acestui F-WCMP este de a defini cerințele minime de mediu (acțiuni de gestionare și control,
măsuri de atenuare și acțiuni de monitorizare) care trebuie respectate și puse în aplicare pe teren
pentru a gestiona în mod adecvat traversarea apelor pe toată etapa de construcție a proiectului,
pentru a preveni riscurile și pentru a aborda impacturile potențiale menționate mai sus, protejând
astfel sănătatea umană și mediul înconjurător. Acest F_WCMP:




Conturează acțiunile de gestionare și control, măsurile de atenuare și acțiunile de
monitorizare necesare pentru a fi puse în aplicare atât de către Companie cât și de
contractorii acesteia, pentru a asigura o gestionare eficientă a traversării cursurilor de apă;
Incorporează cerințele rezultatelor Evaluării Impactului Social și de Mediu (ESIA), ale
Acordului de Mediu, legislației moldovenești, standardelor internaționale și cerințelor
creditorilor (cum ar fi cerințele de performanță ale BERD), legislația UE, bune practici
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internaționale de construcțiI și autorizații de construcție specifice proiectului („Documentație
sursă”);
Ale detalii asupra proiectului însuși sunt furnizate în Capitolul 0.
Evitarea și atenuarea impactului ecologic sunt detaliate în Planul de Management al Biodiversității.

1.3. Scopul și Aplicabilitatea Planului Cadru de Management al Traversării
Apelor
F_WCMP acoperă toate activitățile de construcție realizate cu scopul traversării corpurilor de apă
(râuri, ape curgătoare, canale) pe întreaga durată a etapei de construcție a proiectului. Este aplicabil
tuturor angajaților VMTG, Contractorilor și subcontractorilor EPC.
Acest plan este destinat să acționeze ca un ”cadru”, stabilind obiectivele finale ale proiectului pentru
managementul traversării apelor și pentru prezentarea cerințelor minime ale Contractorilor și
subcontractorilor EPC, va trebui să le includă și să le detalieze în cadrul propriilor Planuri de
Management al Traversării Apelor (vezi Anexa A și B) și apoi să le implementeze pe teren pentru a se
asigura că obiectivele acestui Plan Cadru sunt atinse.

1.4. Abordarea Proiectului de Management al Traversării Apelor
Abordarea proiectului privind gestionarea traversării apelor pe parcursul fazei de construcție se va
baza pe următoarele principii de bază, care vor fi clar explicate și detaliate în WCMP-ul Contractorilor
EPC, în conformitate cu acest WCMP-cadru:











Conformarea cu toate cerințele aplicabile legate de managementul traversării apelor,
stabilite în „Documentația sursă”, în special ale întregii legislații naționale și a UE, precum și
ale bunelor practici internaționale de construcții;
Se bazează pe informațiile furnizate de Studiul Hidrologic și de Studiul cu privire la viața
acvatică. În general, Planul se bazează pe următoarea ierarhie:
o Primul loc: evitarea zonelor de traversare în care sunt prezente habitate sensibile,
zone de reproducere, hrănire, zone de iernat sau de creștere a puilor, sau unde sunt
prezente specii protejate);
o Locul al doilea: utilizarea metodelor de trecere prin săparea șanțului deschis umed;
o Locul al treilea: utilizarea metodelor de trecere prin săparea șanțului deschis uscat;
Oferă instruire adecvată cu privire la gestionarea corespunzătoare a traversării apelor a
întregului personal al contractorilor și subcontractorilor EPC care vor fi implicați în această
activitate de construcție;
Dezvoltarea procedurilor de inspecție și audit adecvate care acoperă toate activitățile de
construcție legate de traversarea apelor, pentru a asigura o implementare eficientă a tuturor
dispozițiilor pentru gestionarea corespunzătoare a traversării apelor și atenuarea impactului;
Asigurați-vă că și contractorii au planuri de intervenție adecvate în caz de accidente / poluări
accidentale;
Asigurați-vă că toate incidentele care au avut loc în timpul desfășurării activităților de
construcție a trecerilor apelor sunt abordate și cercetate și raportate cu promptitudine.

Traversarea unui corp de apă poate fi realizată prin Foraj Direcțional Orizontal (HDD) sau prin tehnici
de săpătură în șanț deschis. Cursurile de apă / canalele care vor fi traversate folosind HDD sunt
prezentate în Tabelul 1.1.
În plus, proiectul necesită traversarea:
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-

A două râuri: Râul Delia (o traversare) și Râul Bîc (trei traversări), și
64 cursuri de apă / canale.

Tabelul 1.1 Cursuri de apă / canale de traversat prin HDD
Curs de apă
Râul Vladnic
Proiect canal + lac

Locația (km km)

Lungimea traversării
(m)

km 1 + 515

733

km 102 + 703

520

HDD nu va fi folosit pentru aceste traversări, dar vor fi folosite în schimb tehnici de săpătură în șanț
deschis. O listă completă a cursurilor de apă care vor fi traversate de proiect este prezentantă în Anexa
D.
Anexa E descrie procedurile tehnice pentru trecerile cursurilor de apă (în limba română).
Tehnicile de săpătură în șanț deschis implică eliminarea fizică a materialelor din cursul apei pentru a
atinge adâncimea de îngropare necesară a conductei. Aceasta are potențialul de a avea efecte
negative asupra mediului apei, cum ar fi creșterea sedimentelor în suspensie, poluarea apei și
distrugerea florei și faunei acvatice / ripariene.

1.5. Angajamente în domeniul Protecției Mediului și Social
Proiectul este supus unor numeroase cerințe sociale și de mediu, care sunt gestionate de VMTG
prin implementarea Sistemului său de Sănătate, Securitate și Mediu (HSE-MS). Acesta este detaliat la
Capitolul 4.

1.6. Managementul Documentului
Prezentul document va fi revizuit şi adaptat după cum va fi necesar în timpul etapei de construcţie.
Aceasta se va face cel puţin o dată pe an sau atunci când modificări semnificative vor fi considerate
necesare, oricare dintre aceste situaţii apare prima. Aceeaşi prevedere se va aplica şi celorlalte planuri
proprii şi ale antreprenorilor. Documentul va fi gestionat şi controlat de Compartimentul de Control şi
Arhivare a Documentelor din cadrul Unităţii de Management al Proiectului UCP (PMU) în conformitate
cu procedurile PMU.
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2. Proiectul Conductei de Gaze Naturale pe ruta Ungheni - Chișinău
2.1. Prezentare 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
Interconexiunea dintre Sistemul de Tansport Gaze Naturale din România și Sistemul de Transport Gaze
din Republica Moldova, în direcția Todiresti, districtul Ungheni – Chișinău (Etapa II)” 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, cursuri de apă și traversări de infrastructură și drumuri de acces.

Prezentare generală a
opțiunilor

Opțiuni de rutare
Opțiune
Nivel 1. Regiuni administrative
Nivel 2. Regiuni administrative

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-teritorială 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,
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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 Goidevilare
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 de stat (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.

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_WCMP. În cazul în care două
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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 SSM și de Mediu 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_WCMP.
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.

3.4. Standarde Internaționale și Angajamente
O gamă de Standarde Internaționale și de angajamente este aplicabilă F_WCMP, așa cum este descris
în C-ESMP Cadru. Acestea includ Cerințele de performanță în domeniile Sociale și Protecția Mediului
(PR-uri) ale BERD, cu PR3 și PR6 fiind relevante 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).
VMTG se angajzează 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 acestora.
O listă orientativă a Regulamentelor, Directivelor și Deciziilor UE este furnizată în Anexa C la acest
F_WCMP, inclusiv identificarea celor care au fost transpuse în legislația din Republica Moldova.

4. Legături cu alte elemente ale VMTG HSE-MS
4.1. Prezentare generală
Acest F_WCMP face parte din Proiectul HSE-MS, care include un Plan Cadru al Proiectului de
Management în domeniile Social și Protecția Mediului pentru Construcții (Cadru C-ESMP) și un număr
de Planuri Cadru de Management în domeniile Social și Protecția Mediului pentru Construcții (C-ESMPuri cadru specifice). Acest document (Planul Cadru de Management al Traversării Apelor) este planul
care tratează în mod specific toate problemele conexe traversării apelor. Abordarea generală pentru
integrarea documentelor de mai sus este descrisă în C-ESMP Cadru. Acest F_WCMP 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. Legături cu alte Planuri-cadru C-ESMP specifice
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O listă cu toate C-ESMP-urile Cadru specifice și numerele documentului respectiv sunt prezentate în
C-ESMP Cadru. Celelalte Planuri cadru C-ESMP specifice care sunt considerate a avea o deosebită
relevanță pentru acest F_WCMP sunt următoarele:







Planul Cadru de Management al Biodiversității; Planul Cadru de Managementul al Solurilor,
Controlul eroziunii și Restaurare; și Planul Cadru de Management al resurselor de apă, în
legătură cu:
o îndepărtarea vegetației riverane și procesul ulterior de eroziune;
o transportul sedimentelor către corpurile de apă și lucrările fizice în albia râului și
impacturile ulterioare asupra ecosistemelor acvatice, atât legate de deteriorarea
calității apei (turbiditate), cât și de schimbările de debit; și
o bio-restaurarea;
Planul Cadru de Prevenirea Scurgerilor şi Curăţire;
Planul cadru de Management al Deșeurilor;
Planul cadru de Management al Materialelor Periculoase;
Planul cadru de implicare a părților interesate. În special, părțile interesate ar trebui să fie
informate în prealabil cu privire la lucrările de construcție în râuri, dacă există alți utilizatori ai
apei râului în aval.

5. Funcții și Responsabilități
5.1. Prezentare generală
O abordare integrată a managementului traversării apelor implică o serie de persoane interesate,
inclusiv Compania, Contractorii (și subcontractorii) EPC, autoritățile locale, agențiile de
reglementare și publicul general. Aceste persoane interesate vor fi implicate în și/sau vor fi
afectate în etapa de construcție a proiectului, și anume în timpul activităților asociate cu
traversarea apelor.
Prin urmare, managementul traversării apelor necesită proceduri robuste cu privire la
diseminarea informațiilor, la formare, la desemnarea responsabilității pentru acțiuni de
management și control, acțiuni de monitorizare și acțiuni de remediere / corective.
O împărțire inițială a activităților (roluri și responsabilități generice) între persoanele interesate
este indicată în Tabelul 5.1. Informații ulterioare asupra responsabilităților specifice pentru
implementarea acțiunilor sub F_WCMP sunt prezentate în Anexa A și B (respectiv pentru acțiuni de
management / măsuri de atenuare și monitorizare).
Tabelul 5.1 Împărțirea inițială a Activităților
Activități

Vestmoldtransgaz

Contractori
construcții

Planificare





Distribuirea informațiilor





Managementul impactului



Atenuarea implementării
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Activități

Vestmoldtransgaz

Contractori
construcții

Instruire profesională





Supervizare și control





Monitorizare și audit





Raportare






Acțiuni corective
Managementul cooperării





Procedurile operaționale de cooperare pe șantierul de construcții vor fi conturate în Specificațiile de
Lucru 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. Funcții și Responsabilitățile Companiei
Funcțiile și responsabilitățile managementului HSE ale VMTG 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 C-ESMP Cadru.
Cu privire la F_WCMP, VMTG este responsabil pentru activități cheie de management, inclusiv:
•
•
•
•
•
•

Dezvoltarea condițiilor de ofertare cu privire la managementul traversării apelor;
Instruirea profesională a reprezentantului(ilor) VMTG la fața locului, cu responsabilități pentru
managementul problemelor legate de traversările de ape;
Supervizarea și controlul contractorilor;
Monitorizarea performanței contractorilor;
Sancţionarea; și
Managementul cooperării în caz de accident ecologic (inclusiv înregistrarea şi comunicarea
evenimentelor).

În mod specific, se vor aplica următoarele funcții și responsabilități în cadrul Companiei:
Tabelul 5-2 Funcțiile și Responsabilitățile Companiei
Funcții

Responsabilități

Director General VMTG

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

Managerul UCP

Deține responsabilitatea generală:
- Asupra scopului și planului de implementare.
- Pentru a se asigura că proiectul este conform cu standardele definite.
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Funcții

Responsabilități
- Pentru implementarea, monitorizarea și revizuirea acestui WC-MP Cadru.
- Pentru a se asigura că și Contractorii EPC produc și implementează la fața
locului propriul WC-MP detaliat (în aliniere cu WC-MP Cadru) și pentru
monitorizarea implementării sale de către Contractorii EPC.
- Pentru restabilirea cu succes a condițiilor pre-existente.

Coordonatorul HSSE

- Implementează un Program de Inspecție, Monitorizare și Raportare a
Mediului, asigurând că toate cerințele legale (inclusiv Acordul de Mediu),
angajamentele cuprinse în Registrul de Angajamente al 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 WCMP
Cadru.
- Revizuiește acest F_WCMP pentru a lua în considerare modificările în
legislație sau alte cerințe emergente.
- Se asigură că acest F_WCMP este disponibil pentru întregul personal al
UCP PMU și pentru personalul relevant al contractorului.
- Oferă suportul necesar contractorilor pentru a le permite să producă
propriul WCMP detaliat, în conformitate cu acest WCMP Cadru.
- Se asigură că și contractorii identifică impactul asupra mediului și social
asociat cu realizarea activităților de construcție în proximitatea cursurilor
de apă și în albia râurilor (canalelor) și că aceștia le gestionează adecvat în
cadrul construcției (impacturi legate de îndepărtarea vegetației riverane și
de bio-restaurare, eroziune, transportul sedimentelor în corpurile de apă,
deteriorarea calității apei (turbiditate), interferența în regimul debitului și
impacturile ulterioare asupra ecosistemelor acvatice și asupra
comunităților / utilizatorilor de apă din aval).
- Se asigură că se efectuează instruirea necesară cu privire la cerințele care
trebuie respectate când se efectuează activități de construcție conexe
traversării apelor (în proximitatea sau în cadrul corpurilor de apă) asupra
personalului UCP PMU [în special, reprezentantul(ii) permanenți ai VMTG
la fața locului], pentru a le permite să supravegheze și să controleze
adecvat activitățile conexe și să monitorizeze performanța contractorilor.
- Se asigură că și Contractorii EPC oferă personalului relevant instruirea
adecvată asupra cerințelor care trebuie respectate atunci când se
realizează activități de construcții legate de traversarea râului, pentru a le
permite să implementeze adecvat WCMP-ul lor detaliat.
- 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.
- Centralizează informațiile cu privire la planificare / perioada de timp
prevăzută pentru construcția fiecărei traversări de apă și le urmărește
pentru a se asigura că acestea sunt realizate de contractori și finalizate în
cel mai scurt timp posibil, conform planificării.
- Efectuează inspecții și audituri regulate ale implementării WCMP de către
contractori și le monitorizează execuția în comparație cu cerințele acelui
Plan.
- Îl informează pe Directorul General al VMTG cu privire la performanța
contractorului față de HSE-MS, WCMP și KPI-urile conexe.
- Identifică și recomandă acțiuni corective către contractori, după caz, și
monitorizează implementarea acțiunilor corective.
- Raportează toate riscurile, pericolele, neconformitățile și incidentele /
accidentele legate de acest WCMP Cadru și de WCMP-ul contractorilor.
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Funcții

Responsabilități
- Include în Raportul anual de mediu informații detaliate despre aspectele
relevante ale acestui plan de management.

Reprezentantul permanent
al VMTG (UCP PMU) la fața
locului

- Verifică implementarea obligațiilor contractorilor, inclusiv realizarea de
inspecții și audituri regulate privind:
- Durata activităților de construcție a traversării apei (în cursul de apă)
(indiferent dacă este conform planificării sau nu);
- implementarea măsurilor de control al eroziunii pentru terasamente;
- implementarea măsurilor împotriva sedimentării;
- utilizarea tehnicilor de izolare corespunzătoare pentru a menține apa în
afara zonei de lucru;
- implementarea măsurilor de prevenire a interferențelor cu fluxul normal
de apă și contaminarea apei (prin apele uzate sau deșeuri);
- inspecții vizuale ale solului și ale acumulărilor de apă din zonele de lucru și
identificarea proceselor de eroziune;
- dacă contractorii au planuri de intervenție adecvate în caz de accidente.

5.3. Funcțiile și Responsabilitățile Contractorilor
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 a acestui WCMP Cadru. Contractorii sunt, de asemenea,
responsabili de asigurarea faptului că orice lucrare subcontractată îndeplinește aceste cerințe.
Responsabilitatea pentru managementul traversării apelor în timpul construcției, și anume cu privire
la toate problemele potențial legate de calitatea apei, revine Contractorilor EPC, în conformitate cu
principiul „poluatorul plătește”. Contractorii sunt, de asemenea, responsabili să se asigure de faptul
că orice lucrare subcontractată îndeplinește aceste cerințe.
Prin urmare, Contractorii vor fi obligați să prezinte la VMTG propriul lor WCMP, produs în conformitate
cu cerințele acestui WCMP-cadru, în care vor detalia abordarea propusă pentru managementul
traversării apelor pe șantier, în conformitate cu abordarea proiectului prezentată în Secțiunea 1.4.
În plus, contractorii vor prezenta VMTG detalii cu privire la:


Reprezentantul(ii) nominalizat(i) cu responsabilități asupra managementului problemelor
legate de traversările de ape;



Înregistrările oricăror impacturi asociate traversării apelor (de exemplu, accidente,
incidente…)

Responsabilități specifice ulterioare ale contractorilor sunt conturate în Anexele la acest WCMP-cadru
și în Tabelul 5-3.
Tabelul 5-3 Funcțiile și Responsabilitățile Contractorului
Funcții
-

Managerul responsabil
pentru problemele de
mediu

Responsabilități
-

-

Se asigură că un Plan Detaliat de Management al Traversării Apelor (WCMP),
este realizat în conformitate cu acest Plan-Cadru.
Asigură resursele și mijloacele necesare pentru implementarea acțiunilor de
management și control, măsuri de atenuare și acțiuni de monitorizare,
conform celor stabilite în WCMP.
Actualizează WCMP (dacă este necesar și după caz), pe măsură ce detaliile
metodei de construcție devin disponibile.
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Funcții

Responsabilități
-

Coordonează și implementează toate activitățile legate de punerea în aplicare
a prezentului plan și se asigură că toate activitățile de construcție - inclusiv
toate activitățile subcontractorului - se desfășoară în conformitate cu
cerințele propriilor WCMP-uri aprobate, sub supravegherea VMTG.
Desemnează persoana(persoanele) responsabilă(e) pentru punerea în
aplicare a cerințelor prezentului plan în ceea ce privește managementul
traversării apelor.
Notifică reprezentantul permanent al VMTG de la fața locului înainte de
începerea lucrărilor la secțiunile conductei din apropierea râurilor și canalelor,
conform Anexei D.
Păstrează toate informațiile relevante cu privire la managementul traversării
apelor și se asigură că sunt înregistrate și raportate corespunzător, respectiv
informații despre durata acestor activități de construcție.
Se asigură că întregul personal primește instruirea necesară în ceea ce
privește traversarea apelor și managementul acestora, în special personalul
implicat în aceste activități de construcție (conform Anexei D).
Efectuează inspecții și audituri periodice la șantierele de lucru pentru a se
asigura că toate activitățile sunt desfășurate în conformitate cu cerințele
WCMP ale contractorilor.
Identifică orice neconformități și încălcări (/neconformități și încălcări
potențiale), asigură luarea tuturor măsurilor necesare pentru remedierea
neconformităților / nerespectărilor și elaborează planuri de acțiuni corective,
precum și planuri de acțiune preventivă, pentru a preveni reapariția.
Monitorizează și raportează performanța în comparație cu KPI-urile setate.
Raportează toate riscurile și situațiile de neconformitate cu WCMP-ul
contractorului EPC.
Investighează accidentele și incidentele, asigură punerea în aplicare a
măsurilor de prevenire a accidentelor / incidentelor ulterioare și raportează
toate aceste accidente / incidente și pericole.
Include în Rapoartele de mediu lunare și anuale (care trebuie trimise la VMTG)
detalii despre managementul traversării apelor.

-

-

-

-

-

-

-

-

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 traversării apelor. Acțiunile specifice de management și control și măsurile de
atenuare solicitate din partea personalului VMTG și a Contractorilor EPC (și a subcontractorilor) sunt
descrise în Anexa A la prezentul WCMP cadru.

6.2. Activități Generale de Monitorizare
Prevederile cu privire la monitorizare pentru acest WCMP Cadru au fost dezvoltate prin procesul
descris în Tabelul 6-1.
Tabelul 6-1 Prevederi de monitorizare pentru WCMP Cadru
Obiectiv

Abordare

1: Bazate pe risc

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

Scala și natura activității;
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2: Bazate pe
conformitate

Nivelul evaluat potențial al impactului (și nesiguranța din aceasta), și
Sensibilitatea mediului local în cadrul ariei de influență a activității.

Programe suplimentare de monitorizare pentru îndeplinirea nevoilor de
reglementare specifice.

În urma acestei abordări, planurile de monitorizare propuse trebuie să îndeplinească atât cerințele
VMTG (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 WCMP Cadru sunt prezentate în Anexa B.

6.3. Verificarea şi Monitorizarea Sistemului de Management
Cerinţele verificării monitorizării Sistemului de Management, astfel cum sunt detaliate în C-ESMP
Cadru, sunt împărţite pe trei niveluri, astfel cum se arată în Tabelul 6-2.
Tabelul 6-2 Auditul Sistemului de Management
Nivel

Obiectiv

Responsabil

Descriere

Nivel
1

Audituri ale
sistemului de
management al
VMTG

VMTG

Aceste audituri vizează evaluarea elementelor Sistemului de
Management HSE al VMTG şi evaluarea caracterului lor
adecvat pe parcursul înntregii durate a ciclului de viaţă a
Proiectului.

Nivel
2

Audituri VMTG CESMP

VMTG

Aceste audituri sunt realizate de echipa UCP a VMTG pentru a
confirma conformitatea Companiei şi a antreprenorilor săi cu
C-ESMP Cadru.

Nivel
3

Auditurile
antreprenorilor
realizate chiar de
aceştia

Contractor

Aceste audituri trebuiesc realizate de antreprenori pentru a
confirma conformitatea proprie şi pe cea a subcontractorilor
cu propriile C-ESMP şi HSE-MS. Antreprenorii EPC se vor
asigura că rapoartele de audit vor fi transmise VMTG.

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 demonstrează cât de eficient își atinge
proiectul obiectivele convenite și își evaluează succesul la atingerea obiectivelor definite.
De asemenea, pot fi utilizate pentru a evalua eficacitatea măsurilor de gestionare, control și atenuare.
KPI-urile vor fi dezvoltate de contractor și revizuite de VMTG. Ca un minimum, KPI-urile le vor include
pe cele prezentate în Tabelul 6-3, considerate relevante pentru acest WCMP Cadru.
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Tabelul 6-3 Indicatori Cheie de Performanță

Nr.
identificare

Măsură de
monitoriza
re

Acțiuni
asociate
de
managem
ent

KPI

Obiectiv

KPI-001

Numărul de neconformități raportate cu
cerințele acestui F_WCMP și cu WCMPurile Contractorilor

Zero per an

WC Mon 1
la WC Mon
8

KPI-002

Numărul de neconformități închise
datorită acțiunilor corective care sunt
întreprinse în cadrul de timp definit (setate
de la caz la caz)
Timp suplimentar (raportat la planificat)
petrecut în realizarea activităților de
construcție în apă / traversări de ape
Număr de posibile incidente raportate

100%

WC Mon 1
la WC Mon
8

Zero zile

N/A

Toate
acțiunile
identificate
în Anexa A
Toate
acțiunile
identificate
în Anexa A
WC M-03

N/A, totuși, cu cât se
împărtășesc mai
multe rapoarte, cu
atât va fi mai bună
operațiunea
Zero per an
Minimizare și
îmbunătățire
continuă în numărul
reclamațiilor
raportate.
100%

N/A

N/A

N/A

Toate
acțiunile
identificate
în Anexa A

WC Mon 6

Vezi
Instruire,
Secțiunea
6.5
Toate
acțiunile
identificate
în Anexa A

KPI-003

KPI-004

KPI-005

Numărul de reclamații primite de la
comunitate privind turbiditatea apei

KPI-006

Procentajul din personal care a beneficiat
de instruire relevantă și corespunzătoare

KPI-007

Numărul de incidente de poluare a apei

Zero per lună

WC Mon 2
la WC Mon
5

Cerințele specifice de audit și de monitorizare pentru verificarea fiecăreia dintre acțiunile de
management și măsurile de atenuare descrise în cadrul prezentului WCMP 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 desfășoară activități de construcție în
imediata apropiere a cursurilor de apă, și anume a celor legate de traversarea apelor, vor primi o
pregătire specializată adecvată, astfel încât să controleze și să atenueze impactul proiectului asupra
modulul normal de curgere a apei și asupra calității apei, asupra dăunării potențiale asupra
ecosistemelor de apă și afectării altor utilizatori din aval. O instruire adecvată trebuie, de asemenea,
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oferită celor care sunt obligați să monitorizeze respectarea cerințelor legate de traversarea apelor în
cadrul WCMP-ului contractorilor (atât personalul VMTG, cât și al contractorilor EPC).
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Anexe
Anexa A: Măsuri de Atenuare & Acțiuni de Management

Ref.

Tema

Sub-tema

Locatie

WCM01

WCM02

Proces de verificare

C

Planificarea traversării
apelor/programarea și
revizuirea rezultatelor
Studiului viețuitoarelor
acvatice

Traversări ape

Traversări ape

Traversarea cursurilor de ape va fi efectuată în conformitate cu
bunele practice internaționale în industrie

În timpul
traversării
apelor

C

Traversarea
apelor – grafic

Traversări ape

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

Continuu
(în timpul
traversării
prin
săpătură în
șanț deschis)

C

General

Traversări ape

Implementarea tuturor măsurilor privind controlul eroziunii
malurilor râurilor, conform autorizațiilor privind managementul
apei

În timpul
traversării
apelor

C

Planificare

Procedura de
traversare a
apelor

Instalarea
conductei

Controlul
eroziunii

Resp
*

În timpul
stabilirii
graficului de
execuție

WCM03

WCM04

Timp și/sau
frecvență

Activitățile de traversare a apelor se vor planifica astfel încât să
nu perturbe activitățile ecologice din râu (ex. sezonul de
reproducere), în funcție de rezultatele Studiului viețuitoarelor
acvatice. Dacă nu se așteaptă activități ecologice în cursurile de
apă în timpul verii, traversarea apei trebuie planificată în timpul
verii când debitele sunt mici și nivelul apei este scăzut. În cazul
fluxurilor sezoniere, traversarea trebuie planificată atunci când
fluxul este uscat.

Resurse de
apă

Controlul
eroziunii și
calității apei

Cerința

Inspecții și audituri
regulate în fronturile
de lucru/traversări de
ape
Revizuirea planificării
traversării apelor /
programarea,
încadrarea în timpul
planificat și
respectarea planificării
ulterioare
Inspecții vizuale

Plan Cadru de Management al Traversării Apelor

Ref.
WCM05

Tema

Controlul
eroziunii

Sub-tema

Curățarea
vegetatiei
ripariane

Locatie

WCM08

WCM09

Timp și/sau
frecvență
Înainte de
traversarea
prin
săpătură în
șanț deschis

Resp
*

Proces de verificare

C

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

Traversări ape

Vegetația riverană va fi defrișata imediat înainte de realizarea
trecerii, pentru a minimiza eroziunea malurilor

Înainte de
etapa de
construcție

C

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

C

Revizuirea tematicii de
instruire și inspecții
vizuale

WCM06

WCM07

Cerința

Controlul
eroziunii și
calității apei

Controlul
scurgerilor de
sedimente

Zone cu pantă
direcționată
spre cursurile
de apă

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

Controlul
eroziunii

Acces în trafic

Toate
cursurile de
apă

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

Continuu în
timpul
constructiei

Procedura de
traversare a
apelor

Păstrarea apei
în afara
zonelor de
lucrări

Toate
cursurile de
apă

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

Continuu în
timpul
constructiei

C

Ape uzate

Toate cursurile
de apă, în
particular în
apropierea
traversărilor de
apă

Continuu în
timpul
constructiei

C

Calitatea
apelor de
suprafață
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Preveniți ca toate apele uzate (inclusiv apa de scurgere de pe
fronturile de lucru) să pătrundă în corpurile de apă de suprafață
fără o evaluare și tratare prealabilă, dacă este necesar.

Pagina 19 din 32

Inspecții vizuale pentru
implementarea
tehnicilor de izolare
indicate
Revizuirea și inspecția
planificată a stocării și
colectării apelor uzate;
audit al rezultatelor
monitorizării calității
apelor uzate
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Ref.
WCM10

WCM11

WCM12

WCM13

Tema

Sub-tema

Locatie

Cerința

Timp și/sau
frecvență

Resp
*

Proces de verificare

Calitatea
apelor de
suprafață

Beton

Toate
cursurile de
apă

Controlul amplasării betonului în/ sau în apropierea oricărui curs
de apă, pentru a minimiza riscul de poluare

Continuu în
timpul
constructiei

C

Inspectii vizuale

Procedura de
traversare a
apelor

Îngroparea
conductei

Traversări de
ape

Nivelul și materialul patului natural al cursului de apă trebuie
menținute pe cât posibil. Conducta trebuie îngropată sub nivelul
patului natural pentru a permite menținerea nivelului patului
natural.

în timpul
constructiei
/ traversări
de ape

C

Inspectii vizuale

Procedura de
traversare a
apelor

Îngroparea
conductei

Traversări de
ape

Conducta ar trebui îngropată în adâncime astfel încât să nu fie
expusă în timpul debitelor mari ale râurilor.

în timpul
constructiei
/ traversări
de ape

C

Inspectii vizuale

Controlul
eroziunii /
Procedura de
traversare a
apelor

Instalarea
conductelor

Traversări de
ape

Conducta nu trebuie instalată în canal sau acolo unde ar putea
împiedica fluxurile mari, pentru a limita riscul deteriorării țevii și
eroziunea patului.

în timpul
constructiei
/ traversări
de ape

C

Inspectii vizuale

Toate râurile

Debiturile / regimurile naturale de curgere trebuie menținute în
timpul lucrărilor în cursurile de apă, pe cât posibil, în orice
moment, deoarece variațiile vitezei apei pot provoca eroziunea
malurilor corpurilor de apă sau depunerea sedimentelor
transportate pe fund.
Lucrările propuse nu trebuie să influențeze sau să modifice (doar
în măsură foarte mica), regimul de curgere a apelor subterane,
pentru evitarea fenomenelor de înmlăștinire sau sărăturare a
solurilor din zonele adiacente.

în timpul
constructiei
/ traversări
de ape

C

Audit privind
rezultatele
monitorizării debitului

WCM14

Procedura de
traversare a
apelor

Debit
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Ref.
WCM15

WCM17

Tema

Procedura de
traversare a
apelor

Debit

Locatie

Cerința

Timp și/sau
frecvență

Resp
*

Proces de verificare

Toate râurile

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

în timpul
constructiei
/ traversări
de ape

C

Revizuirea declarațiilor
de metodă
Inspectii vizuale

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

După
finalizarea
traversărilor
în săpătură
în șanț
deschis

C

Revizuirea
construcției/
Revizuirea declarațiilor
de metodă
Inspectii vizuale

După
execuție

C

Revizuirea declarațiilor
de metodă
Inspectii vizuale

După
execuție

C

Revizuirea declarațiilor
de metodă
Inspectii vizuale

C

Revizuirea
construcției/
Revizuirea declarațiilor
de metodă
Inspectii vizuale

Controlul
eroziunii și
restaurare

Stabilizare

Traversări de
ape

Restaurare

Revegetarea
zonelor
ripariane

Traversări de
ape

Restaurare

Revegetarea
zonelor
ripariane

Toate
cursurile de
apă

WCM18

WCM19

WCM20

Sub-tema

Controlul
eroziunii și
restaurare

Stabilizare

Traversări de
ape
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Utilizarea materialelor curate, native în timpul lucrărilor de
restaurare a patului și a malurilor. În particular, stratul de
vegetație ar trebui salvat și stocat pentru a ajuta la restaurarea
malurilor în urma construcției.
În apropierea cursurilor de apă, asigurați-vă că o restaurare
similară este implementată și realizată: de ex. materialul, profilul
și vegetația malurilor râurilor ar trebui să fie menținute, geomembrana poate fi utilizată pentru a menține malurile (acolo
unde este necesar).
Toate zonele disturbate de lucrări vor fi restabilite imediat. Acolo
unde sunt prezente, pentru restaurarea albiei, vor fi folosite
pietrișul existent și materialele pietruite ale albiei și malurilor.
Pentru stabilizarea malurilor abrupte și a povârnișurilor vor fi
folosite Saltele Reno și gabioane .
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După
finalizarea
traversărilor
în săpătură
în șanț
deschis
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Ref.
WCM21

Tema

Controlul
eroziunii și
restaurare

Sub-tema

Stabilizare/
Revegetarea
zonelor
ripariane

Locatie

Traversări de
ape

Cerința

Zonele riverane perturbate vor fi revegetate cu iarbă de
conservare sau specii de plante indigene

Timp și/sau
frecvență

Resp
*

Proces de verificare

După
finalizarea
traversărilor
în săpătură
în șanț
deschis

C

Revizuirea declarațiilor
de metodă
Inspectii vizuale

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
Vezi și Planul de Management al Biodiversității pentru mai multe detalii asupra monitorizării ecologice.
Ref.

Activitate

Descriere

WC
Mon 1

Monitorizarea
conformării

Analiza și aprobarea

Planul de Management al
Traversării Apelor - document

N/A

WC
Mon 2

Monitorizarea
debitului

Debit (m3/sec)

Imediat în
amonte de
activitățile de
construcție la
orice traversare
a apelor

WC
Mon 3

Monitorizarea
debitului

Debit (m3/sec)

WC
Mon 4

Instruire

Atunci când sunt autorizate
extrageri de apă sau receptori
sensibili de biodiversitate la 2
km în aval se va măsura debitul
în amonte de lucrările de
construcție a traversărilor de
ape.
Atunci când sunt autorizate
extrageri de apă sau receptori
sensibili de biodiversitate la 2
km în aval se va măsura debitul
în aval de lucrările de
construcție a traversărilor de
ape.
Audit al înregistrărilor pentru a
demonstra că toți angajații
contractorilor/subcontractorilor
au primit instruire relevantă

Evidența instruirilor
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Parametru

Locație

Standarde

Frecvență

KPI
(Nivel
1/2/3)

Corelarea cu
Planul cadru de
Management al
traversării apelor
al VMTG
N/A – se va stabili
o bază

O lună înainte de
începerea lucrărilor

1&2

Zilnic (sau cum sunt
instruiți de către
Specialistul în
bioriversitate) în
timpul lucrărilor în
albia râului

2&3

La interval de
500 m pe 2 km
în aval de
activitățile de
construcție

TBD

Zilnic (sau cum sunt
instruiți de către
Specialistul în
bioriversitate) în
timpul lucrărilor în
albia râului

2&3

Toate
amplasamentele
traversărilor de
ape

Nivel de instruire
cerut

Lunar

2&3
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Ref.
WC
Mon 5

WC
Mon 6

Activitate

Descriere

Parametru

Locație

Standarde

Restaurare

Inspecția malurilor râurilor și a
oricăror diguri de apărare
associate împotriva inundațiilor

Eroziunea profilului malurilor și
distrugerea digurilor de apărare
împotriva inundațiilor

Toate
amplasamentele
traversărilor de
ape

Restaurare

Inspecția profilului albiei râului
și a șanțului conductei

Spălarea în jurul conductei și
eroziunea profilului albiei râului

Toate
amplasamentele
traversărilor de
ape

Nu există nici o
eroziune a
malurilor râurilor,
iar structurile de
apărare
împotriva
inundațiilor nu
sunt deteriorate
Nu există spălări
ale conductei de
jur împrejur sau
eroziunea
profilului albiei
râului
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Frecvență
Imediat după
construcție și apoi 6
luni pe o perioadă 3
ani

Imediat după
construcție și apoi 6
luni pe o perioadă de
3 ani

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

2&3

Anexa C: Legislație aplicabilă
O listă orientativă a legislației din Republica Moldova și a Directivelor / Regulamentelor UE asupra managementului deșeurilor transpuse în legislația
moldovenească este prezentată în Tabelul de mai jos.
Lista indicativă a legislației din Republica Moldova privind
gestionarea apelor
Legea Apelor nr. 272 din 23.12.2011, cu modificările și
completările ulterioare
http://lex.justice.md/md/342978/

Hotărârea Guvernului nr. 950 din 25.11.2013 pentru aprobarea
Regulamentului privind cerinţele de colectare, epurare şi
deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare şi/sau în
emisaruri de apă pentru localităţile urbane şi rurale
http://lex.justice.md/md/350537/

Correspondence with European Directives / Decisions
Parţial armonizată cu Directiva Consiliului (91/271/CEE) privind tratarea apelor urbane
reziduale din 21 Mai 1991
(https://eurlex.europa.eu/legalcontent/RO/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.1991.135.01.0040.01.E
NG&toc=OJ%3AL%3A1991%3A135%3ATOC) şi Directiva Consiliului 91/676 CEE din 12
decembrie 1991 privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse
agricole (https://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=celex%3A31991L0676),
cu Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2000/60/CE din 23 octombrie 2000
privind stabilirea unui cadru de politică comunitară în domeniul resurselor de apă
(https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?qid=1543867260795&uri=CELEX%3A32000L0060);
Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2006/7/CE din 15 februarie 2006 privind
gestionarea calităţii apei pentru scăldat (https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?qid=1543869026417&uri=CELEX%3A32006L0007;
Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2007/60/CE din 23 octombrie 2007 privind
evaluarea şi gestionarea riscurilor de inundaţii (https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?qid=1543869379057&uri=CELEX%3A32007L0060);;
Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2008/105/CE din 16 decembrie 2008 privind
standardele de calitate a mediului în domeniul apei, creează cadrul legal necesar gestionării,
protecţiei şi folosinţei apelor. (https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?qid=1543869681002&uri=CELEX%3A32008L0105)
Transpune parţial prevederile Directivei Consiliului nr. 91/271/CEE din 21 mai 1991 privind
tratarea apelor urbane reziduale

Plan Cadru de Management al Traversării Apelor
Lista indicativă a legislației din Republica Moldova privind
gestionarea apelor

Correspondence with European Directives / Decisions
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/RO/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.1991.135.01.0040.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A1991%3A
135%3ATOC
Directiva 2008/105 / CE privind standardele de calitate a mediului în domeniul politicii de apă,
care modifică și abrogă ulterior Directivele Consiliului 82/176 / CEE, 83/513 / CEE, 84/156 /
CEE, 84/491 / CEE, 86/280 / CEE și de modificare a Directivei 2000/60 / CE a Parlamentului
European și a Consiliului.

Nr. Document 1250/2654-VMTG-MNG-PLN-UCH-02-0003

Pagina 26 din 32

Plan Cadru de Management al Traversării Apelor

Anexa D: Traversări Planificate ale Cursurilor de Apă
TRAVERSĂRI RÂURI
Tehnici de traversare deschisă
Nr. Crt.

Cod

Denumire râu

Debit Q 1%
(mc/s)

Locatia
(km)

Lot 1

Lungimea totală
(m)
60

1

TA 1

Râul Vladnic

118

1+515

2

TA 2

Râul Delia

131

4+980

Lot 2
3

TA 19

Râul Bîc

111

35+280

Lot 3

Lestare
conductă (m)
40

Durată execuție
FOD
(m)

Total
(zile)
lucratoare

Lucrare în albia
râului
(zile)

733

50

5

733

40

-

60

40

10

5

30

10

10

5

30

10

10

5

90

50

20

10

4

TA 35

Râul Bîc

151

63+000

50

30

10

5

5

TA 63

Râul Bîc

163

74+447

40

20

10

5

O serie de canale și acumulări de apă istorice mai mici traversează, de asemenea, ruta, dar sondajele recente indică faptul că niciunul dintre acestea nu este
de așteptat să conțină apă în perioada lucrărilor; în cazul în care se va constata că apa este prezentă, se va aplica acest plan de management.
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Anexa E: Proceduri tehnice pentru Traversarea Cursurilor de Apă
Traversările apelor cu conducta se execută, de regulă, prin două metode:
-

Traversări prin săpătură în șanț deschis, cu conducta lestată;
Traversări prin foraj orizontal dirijat.

Aceste metode de traversare sunt prezentate succint în tabelul următor:
METODA

DESCRIEREA METODEI

TRAVERSĂRI PRIN SĂPĂTURĂ ÎN ŞANŢ DESCHIS
Săpătură în şanţ deschis
(OPEN CUT – OC)

Este necesară decuparea prealabilă a suprafeţei pe întreaga lăţime sau pe secţiuni, conform acordului obţinut de la
autorităţile implicate, şi executarea excavaţiei până la cota de pozare a conductei. Dacă sunt necesare tuburi de protecţie,
acestea trebuie să se sprijine pe o fundaţie stabilă.

TRAVERSĂRI FĂRĂ ŞANŢ DESCHIS
Foraj orizontal dirijat

Dintr-o groapă de poziţie se execută un foraj pilot; utilajul de forare dirijabil realizează, cu ajutorul unei suspensii de forare
prin jet de înaltă presiune, un tunel. Suspensia de forare (amestec de apă, bentonită și aditivi) dislocă pământul, transportă
(Horizontal
Directional
materialul dislocat în gropi, susţine microtunelul și reduce frecarea. După ce scula de forare ajunge precis în groapa ţintă
Drilling – HDD)
se montează capetele de lărgire. Prin rotirea şi tragerea capului de lărgire prin tunelul pilot, acesta se lărgeşte la
dimensiunea dorită; imediat după ultima lărgire are loc o calibrare; de capul de calibrare se prinde conducta ce trebuie
trasă. Suspensia de forare are și rol de lubrifiant între conductă și pereţii microtunelului. Localizarea tridimensională a
capului de forare se bazează pe emiterea de date de către un emiţător montat în capul de forare către un receptor de
date; astfel se poate localiza exact adâncimea, poziţia în axa longitudinală și înclinaţia capului de forare. Conductele
montate prin foraj orizontal dirijat nu pot fi pozate în tub de protecţie datorită razei de curbură.
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A. Execuția lucrărilor de traversări de ape în șanț deschis, cu conducta lestată
Succesiunea tehnologică este următoarea:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Se betonează în poligonul de prefabricate (stația de betonare) țevile care vor forma firul subtraversării, conform detaliului de betonare (lestare);
Se transportă la secțiunea de traversare țevile betonate;
Se îmbină pe mal tronsoanele de țeavă care formează firul traversării, izolate și betonate în stație;
Se betonează la fața locului sudurile de întregire, după ce acestea au fost izolate;
Se montează prin sudare curbele de revenire în fir a traversării (cele din plan vertical);
Se execută excavația șanțului conductei până la cota prevăzută în proiect;
Se lansează conducta în șanț prin tragere, de pe malul opus, și cu ajutorul lansatoarelor;
Se execută un batardou, care să protejeze pentru început, malul stâng; apa este deviată spre malul drept; în interiorul incintei se scade nivelul
apei, se execută lucrările de umplutură, refacere grindă rezemare pereu, refacere pereu betonat, etc.
9. Se dezafectează porțiunile de închidere amonte/aval ale batardoului;
10. Se execută închiderea amonte/aval ale batardoului aferent malului drept și se execută în interiorul acestei incinte lucrările de refacere a malului
drept; apa este deviată spre malul stâng.
11. După aducerea malurilor la forma inițială, batardoul se dezafectează.
Operațiunile de la punctele 8 și 10 pot fi schimbate între ele, funcție de configurația albiei.
Lestul conductei este constituit dintr-un înveliș din beton armat (beton clasa C20/25) cu grosimea de 13 cm, corespunzând unui coeficient de
lestare de 1,35. Armătura este din plasă sudată tip STNB.
Protecția pasivă a conductei DN 600 montată subteran se realizează pe firul conductei cu izolație cu polietilenă de tip HDPE corespunzătoare clasei
B3 în conformitate cu standardul SR EN ISO 21809-1. Grosimea minimă a izolației va fi de 3,1 mm. La sudurile de întregire ale conductei montată
subteran se vor folosi manșoane termocontractabile alese și aplicate conform SR EN 12068:2002. Grosimea minimă a manșoanelor
termocontractabile va fi de 3 mm.
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B. Execuția lucrărilor de traversări de ape prin foraj orizontal dirijat
Operaţiuni premergătoare lucrărilor de foraj orizontal dirijat
Înaintea începerii lucrărilor va fi întocmit un raport care să precizeze următoarele :
- suprafaţa totală a zonei de lucru;
- profilul rampei de lansare, inclusiv poziţia suporţilor şi distanţa între lansatoare;
- valoarea forţei de tracţiune pe conductă la începutul, în timpul și la sfârșitul forajului;
- viteza de avansare;
- profilul teoretic de foraj;
- stratul vegetal din zonă trebuie îndepărtat și depozitat separat;
- suprafaţa și punctele de început şi sfârșit a forajului trebuiesc delimitate cu ajutorul ţărușilor;
- toate sudurile trebuiesc verificate prin gamagrafiere;
- tronsoanele de conductă trebuie puse pe suporţi care să permită tragerea. În urma tragerii suporţii nu trebuie să deterioreze izolaţia conductei;
- înaintea tragerii și după tragere trebuie realizată o verificare a rezistivităţii și a continuităţii izolaţiei;
- toleranţa permisă trebuie să fie mai mică de 1 m în plan orizontal și 0.5 m în plan vertical faţă de profilul teoretic de foraj;
- parametrii folosiţi pentru calculul efortului de tracţiune şi presiunea fluidului în timpul tragerii trebuiesc înregistrate în permanenţă;
- în timpul operaţiei conducta de transport trebuie obturată până când aceasta va fi racordată.
- după executarea lucrărilor, suprafaţa de lucru trebuie readusă la starea iniţială.
Forajul direcţional dirijat utilizează principiul injecţiei sub înaltă presiune a fluidelor de foraj concomitent cu rotirea mecanică a sculei de foraj (sapei).
Precizia de pozare a conductei prin foraj va fi asigurată prin localizarea electromagnetică permanentă a sapei.
Modul efectiv de realizare al lucrărilor de foraj
a)Verificare profil teren pe axul forajului cu aparatură specifică lucrărilor topografice.
b) Întocmirea reţelei de picheţi pentru desfăşurarea cablului de detecţie:
Utilajul de foraj este dotat cu sistemul de detecţie ce necesita desfăşurarea unui cablu izolat pe suprafaţa terenului in zona dintre utilaj și canalul
de fugă, respectiv zona dintre canalul de fugă și punctul de lansare a conductei. Pe acest cablu se transmit date seriale necesare la localizarea
emiţătorului aflat in motorul de foraj. Astfel se poate localiza exact adâncimea, poziţia în axa longitudinală și înclinaţia capului de forare.
c) Executarea forajului pilot

Nr. Document 1250/2654-VMTG-MNG-PLN-UCH-02-0003

Pagina 30 din 32

Plan Cadru de Management al Traversării Apelor
Dintr-o groapă de poziţie se forează cu un utilaj de forare prin introducerea prăjinilor in sol, urmărind cu precizie traseul forajului. Urmărirea se
face cu sistemul de detecţie. Utilajul de forare dirijabil realizează cu ajutorul unei suspensii de forare prin jet de înaltă presiune un tunel. Suspensia
de forare (amestec de apă, bentonită și aditiv) dislocă pământul, transportă materialul dislocat în gropi, susţine microtunelul și reduce frecarea; în
mod uzual aceasta suspensie din bentonita are greutatea specifica de 1,1-1,2 t/mc, în cazul nostru aceasta suspensie s-a proiectat la o greutate
specifica de 1,18 t/mc. Bentonita are în compoziţia sa, argila montmorillonitica care are un grad de impermeabilitate foarte ridicat, iar după un
timp relativ scurt aceasta se întăreşte.
-

Diametrul motorului de foraj: 200mm
Lungime prăjina foraj: 8m ÷ 11 m
Diametrul prăjina: 168,3 mm (6 5/8”)

d) Dublarea în lungime a coloanei de foraj
e) Lărgirea găurii forate
În urma forajului pilot rezulta gaura forata la diametrul de 200 mm. În vederea tragerii conductei de diametru 610 mm se va largi în trepte gaura
până la diametrul de 1000 mm cu un regim de foraj precis determinat:
prima lărgire: diametrul: 400mm;
lărgirea a doua: d = 600 mm;
lărgirea a treia: d = 800 mm;
lărgirea a patra: d=1000 mm;
Fluidul de foraj consta in amestecarea energica a bentonitei cu apa respectând proporţiile determinate pe baza analizelor. Bentonita provine dintrun mineral prezent in natura care nu este modificat chimic și care, potrivit legislaţiei in vigoare, nu face parte din categoria substanţelor și
preparatelor chimice periculoase. Amestecarea se face in instalaţia speciala de barbotaj prevăzută cu un bazin care are două compartimente de
barbotaj și pentru recirculare.
Pentru transportul detritusului rezultat in procesul de foraj se pompează suspensie de foraj ce se recircula din gropile de intrare respectiv ieșire a
forajului. Recircularea se face printr-un sistem de site vibratoare ce separa detritusul (sol dislocat) rezultat. Circuitul fluidului de foraj este
următorul:
-

în haba se prepară fluidul de foraj natural dispersat ( apă și bentonită cu conţinut ridicat de argila montmorillonitica );
din aceasta este preluat fluidul de foraj, gata preparat, în alta haba de lucru de unde prin intermediul unei pompe de înaltă presiune este
pompat la utilajul de foraj prin furtune de înaltă presiune;
în timpul forajului, fluidul de foraj transportă materialul dislocat către groapa de poziţie de unde este dirijat prin intermediul unui jgheab
metalic către o haba metalica;
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-

din această habă metalică fluidul de foraj “contaminat” este preluat către sitele vibratoare în care se separă particulele solide de fluid;
după separare se prelevează probe din fluidul de foraj și dacă este necesar acesta se aditivează pentru a se aduce la greutatea specifică
proiectată;
solidul separat este încărcat în auto şi transportat;
aceste operaţii sunt repetitive și se efectuează pe toată durata de execuţie a forajului; Menţinerea calităţii fluidului de foraj în parametrii
de proiectare este absolut obligatorie operaţiei de foraj;

f) Tragerea conductei
Se face cu utilajul de foraj, imediat după capul de lărgire (lărgirea a 4-a) se prinde conducta care trebuie trasă. Conducta este lansată de pe malul
opus amplasării instalaţiei de foraj. La capătul de tragere al conductei se va suda pe diametrul ţevii un inel din oţel beton OB 37  20-22 mm, având
rol de protecţie mecanică. Pentru atenuarea forţei arhimedice datorată plasării în noroi bentonitic a conductei de oţel, aceasta se va îngreuna prin
introducerea unei conducte PEHD diametrul 400 mm și umplere cu apă în spaţiul inelar (dintre exterior PEHD și interior OL)
Tubul de protecție al fibrei optice senzitive se trage după prima lărgire.
Utilajul de foraj are ca unităţi de lucru:
-

Foreza, cu ajutorul căreia se efectuează și tragerea conductei în gaura forată;
Pompa de presiune fluid foraj, necesar pentru regimul de lucru al motorului de foraj și al sapelor de foraj;
Unitatea de comanda;
Unitatea de recirculare noroi foraj;
Unitatea de preparare fluid de foraj.

La încheierea lucrărilor trebuie încheiat un raport care trebuie să precizeze:
- profilul longitudinal al conductei cu valorile razelor de curbură
- măsurările efectuate în timpul forajului, referitoare la presiune, debit fluid de foraj, forţa de tracţiune, coordonatele x, y, z ale sapei, şi orice alte
date relevante.
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