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1. Introducere 

1.1. Date generale 

a) Proiect: CONDUCTA DE INTERCONECTARE A SISTEMULUI DE TRANSPORT GAZE DIN ROMÂNIA CU 
SISTEMUL DE TRANSPORT GAZE DIN REPUBLICA MOLDOVA, FAZA II PE DIRECȚIA IAȘI – UNGHENI – 
CHIȘINĂU, Lot 2 (denumit în continuare Proiectul) 

b) Beneficiarul Proiectului: Vestmoldtrangaz SRL, Republica Moldova mun. Chişinău str. Ștefan cel Mare 
180. bir 515 

c) Informații privind companiile implicate  în execuția Proiectului (Lot 2) 

Lider asociere/ Date de 
identificare 

Asociați/ 
Date de identificare 

Subcontractori/ 
Date de identificare 

CIS GAZ S.A. 

Str. Voinicenilor Nr.686 

Sântana de Mures, 547565 

Jud.Mures, România 

Tel + 40 (265) 313 018 
Fax + 40 (265) 313 018 
Web   www.cisgaz.com 
CIF: RO 1210493, 

J26/838/1991  

CEC BANK TARGU-MURES 

RO10 CECE MS01 30RO N063 

6052 

ROMINSTA S.R.L. 
Loc. Cristești, Str. Principală nr. 
800/D, Jud. Mureș, România, având 
numărul de ordine în Oficiul 
Registrul Comerțului J26/713/1995 
și CUI 8391486,  reprezentată prin 
dl. NICOARĂ DUMITRU NICOLAE 

OPTOTEL COM S.R.L. 
-Executie lucrari fibra optica- 
Loc. Arad, Bd. Revolutiei nr. 26, 
jud. Arad,  înmatriculată la 
Registrul Comerţului sub nr. 
J02/775/2003, CUI 15560715, 
atribut fiscal RO, reprezentată 
de Orgovici Ladislau 

  CIS GAZ SERVICII S.R.L. 
Sântana de Mureș, Str. Voinicenilor 
nr. 686, având numărul de ordine în 
Oficiul Registrului Comerțului 
J26/575/2013 și CUI RO31711844, 
reprezentată prin dl. ANTON 
ALEXANDRU FLORIN, în calitate de 
Director General. 

REVIVO S.R.L 
-Executie lucrari  Foraj 
orizontal dirijat si foraj 
orizontal prin percutie- 
Loc.Medias, Str. Titus 
Andronic, nr. 11, jud. Sibiu, 
înregistrata la Oficiul 
Registrului Comerţului sub nr. 
J32/1392/2003, având cod 
unic de înregistrare: RO 
15857369, tel/fax: 
0269.830.805 / 0269.830.806, 
email: office@revivo.ro, 
reprezentata legal prin Floca-
Oprea Ioan Ovidiu, 

  TRANSELECTRIC S.R.L.  
-Executie lucrari instalatii 
electrice- 
Loc. Tg. Mures, bd. Pandurilor 
nr. 72 ap.3; înregistrată la 

http://www.cisgaz.com/
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Oficiul Registrului Comerţului 
sub nr. J26/564/200 având cod 
unic de înregistrare: 13444870, 
telefon/fax: tel. 0265-327000 / 
0265-326001, email: 
tremures@yahoo.com, 
reprezentata legal prin Director 
General - ing. Aurel Bucse 

  UNIVTEH S.R.L  
-Autorizație/licență pentru 
verificare cu lichide 
penetrante; 
-Autorizație/licență pentru 
verificare cu pulberi magnetice; 
-Autorizație/licență pentru 
verificare cu ultrasunete. 
Loc. Sibiu, Str. Aleea 
Postavarilor nr. 3, înregistrată 
la Oficiul Registrului 
Comerţului sub nr. J32/ 771 
/1995, cod unic de înregistrare 
nr. RO 7978386, tel/fax: 
0269.223.356, e-mail: 
univteh@gmail.com, 
reprezentata de dl. Ulpiu 
Murgu – Administrator 

  NATURALNET S.R.L.  
-Monitorizare și supervizare a 
lucrărilor de șantier privind 
respectarea măsurilor de 
prevenire și reducere a 
impacturilor asupra speciilor și 
habitatelor protejate și asupra 
valorilor natural- 
Loc. Capusu Mare, Sat 
Dumbrava nr. 46, jud. Cluj,  
înmatriculată la Registrul 
Comerţului sub nr. 
J12/1910/2010, CUI 22872175, 
atribut fiscal RO, reprezentată 
de Sándor Attila având funcţia 
de Administrator 

 

d) Informații privind entitatea responsabilă de implementarea Planului de management al deșeurilor 
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Denumirea societății:  S.C CIS GAZ S.A. 
Sediu social: Loc. SANTANA DE MURES, strada Voinicenilor, nr. 686,judet Mures 
Date de contact: (0040 729 992 212) Anton Alexandru Florin – DIRECTOR EXECUTIV   
Conducere Calugar Sebastian Horatiu – DIRECTOR GENERAL  
 
Responsabil de mediu desemnat 
Nume, prenume: BACIU DANIEL 
Date de contact: TEL. 0745.232.435 
 
Responsabil pentru gestionarea deșeurilor desemnat 
Nume, prenume: BACIU DANIEL 
Date de contact: TEL. 0745.232.435 

1.2. Scopul Planului de management al deșeurilor  

Activitățile de construcție a Proiectului vor avea ca rezultat generarea unei game largi de deșeuri solide 
și lichide, inclusiv deșeuri periculoase. Managementul adecvat al acestor deșeuri necesită o bună 
planificare incă de la început cu scopul de a evita impactul negativ asupra receptorilor umani, biologici 
sau a altor receptori de mediu.  

Proiectul urmărește să gestioneze proactiv fluxurile de deșeuri generate, conform celor specificate în 
acest plan. 

Scopul prezentul Plan de management al deșeurilor este de a asigura faptul că lucrările de construcții 
din cadrul Proiectului se vor realiza in conditii  depline de protectie a mediului. 

Planul se adreseaza atat personalului S.C. CIS GAZ S.A., cât si subcontractorilor acestuia, care trebuie sa 
cunoasca si sa implementeze masurile necesare si specifice pentru gestionarea deseurilor, inclusiv a 
deșeurilor periculoase, pe toata durata derulării Proiectului, pe toate amplasamentele aflate în 
responsabilitatea  S.C. CIS GAZ S.A. și utilizate în scopul proiectului. 

 

Acest plan: 

 

 Stabilește acțiunile de management și măsurile de atenuare necesare pentru gestionarea 

efectivă a deșeurilor generate 

 Acoperă toate etapele de management al deșeurilor: generare, manipulare, colectarea 

selectivă, stocarea, reutilizarea, transportul, reciclarea, tratamentul, recuperarea și eliminarea 

deșeurilor;  

 Detaliază măsurile specifice de control ce trebuie implementate de  S.C. CIS GAZ S.A. (inclusiv 

subcontractori) pentru gestionarea deșeurilor;   

 Încorporează cerințele rezultate din Acordul de mediu, Evaluarea impactului de mediu și social, 

Studiul cu privire la viața acvatică, Studiul cu privire la Păsări, Studiului cu privire la Arbori, 

standarde internaționale, legislația Republicii Moldova, cerințele beneficiarului Proiectului, 

Bune practici internaționale și avizele de construcție specifice Proiectului; și 
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 Ia în calcul abordarea generală a  S.C. CIS GAZ S.A.privind procedurile și metodologiile de 

gestionarea deșeurilor   

 

1.3. Abordarea managementului deșeurilor în cadrul Proiectului   

Construcția Proiectului va avea ca rezultat generarea unei game largi de deșeuri care necesită o 

planificare adecvată incă de la început pentru a se asigura un sistem coordonat de acțiune între 

VESTMOLDTRANSGAZ, contractori, subcontractori și autoritățile locale (care au competența de a 

verifica respectarea prevederilor Proiectului privind depozitarea, transportul și destinația finală a 

deșeurilor, precum și sancționarea abaterilor de la cadrul legal). 

Contractorul S.C. CIS GAZ S.A. aplică abordarea managementului deșeurilor în cadrul Proiectului bazată 

pe principiile descrise mai jos: 

 

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

Principalele categorii de deșeuri posibil a fi generate în cadrul Proiectului sunt prezentate in Anexa G a 

prezentului Plan de management.    

 
2. Identificarea operatorilor autorizați pentru valorificare/eliminarea deșeurilor   

Contractorul S.C. CIS GAZ S.A. va realiza identificarea operatorilor autorizați pentru valorificarea 

eliminarea deșeurilor și se va asigura că aceste operații sunt derulate prin operatori autorizați. 

Informațiile privind operatorii autorizați cu care s-au încheiat contracte pentru preluarea deșeurilor 

sunt prezentate in Anexa H a prezentului Plan de management.    

 

3. Aplicarea ierarhiei deșeurilor   

Pentru a se realiza un managementul eficient al deșeurilor Proiectul s-a angajat să pună în aplicare 

“ierarhia de management a deșeurilor” (prezentată în figura de mai jos), cu accent pe prevenirea 

generării de deșeuri, așa cum este prezentat în figura de mai jos. Proiectul trebuie să evite sau să 

minimizeze generarea deșeurilor periculoase și nepericuloase și să reducă nocivitatea acestora în 

măsura în care este posbil. Dacă generarea deșeurilor nu poate fi evitată acestea vor fi refolosite, 

reciclate sau folosite ca o sursă alternativă de energie. Atunci cînd deșeurile nu pot fi reciclate sau 

reutilizate deșeurile trebuie eliminate în condiții de siguranță și în conformitate cu cerințele legale.  
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Ierarhia deșeurilor în cadrul Proiectului 

4. Planificare tehnică adecvată pentru evitarea și minimizarea deșeurilor rezultate din lucrările 

de construcții   

Contractorul S.C. CIS GAZ S.A. trebuie să se conformeze ierarhiei de gestionare a deșeurilor și să 
demonstreze că acționează proactive pentru prevenirea generării deșeurilor și/sau reutilizarea acestora.   

5. Colectarea selectivă și depozitarea adecvată a tuturor categoriilor de deșeuri ținând cont de 
natura acestora și destinația finală a acestora   

Contractorul S.C. CIS GAZ S.A. va asigura: 

 Colectarea selectivă a tuturor deșeurilor tinând cont de natura acestora și destinația finală 

a acestora (reutilizare, reciclare, recuperare, tratament sau eliminare pe depozite de 
deșeuri); 

 Stocarea adecvată a deșeurilor: în locații adecvate și containere potrivite tipului de deșeu 
depozitat, etichetate corect. 
 

6. Instruirea personalului 

Contractorul S.C. CIS GAZ S.A. va asigura instruirea adecvată a personalului în scopul conștientizării 
ierarhiei de management a deșeurilor și procedurilor aplicabile, colectarea selectivă, etichetarea și 

transferul/transportul deșeurilor.   

Procedurile și instrucțiunile privind gestionarea deșeurilor vor prezenta modul de instruire al 

personalului.  

7. Proceduri și instrucțiuni privind gestionarea deșeurilor    

Contractorul va dezvolta proceduri și instrucțiuni specifice pentru gestionarea tuturor categoriilor de 
deșeuri identificate (inclusiv documente de transfer a deșeurilor, predarea deșeurilor la operatori 
autorizați). 

Opțiunea cu 

cea mai mare 

prioritate 

 

 

 

Opțiunea cu 

cea mai mică 

prioritate 

Prevenirea 

Pregătirea pentru 
reutilizare 

Reciclarea 

Alte operațiuni de 
valorificare, de exemplu 
valorificarea energetică  

Elimination 
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Procedurile și instrucțiunile aplicate de către S.C. CIS GAZ S.A. sunt prezentate în Anexa I a prezentului 
Plan de management al deșeurilor.    

8. Readucerea terenului afectat de lucrările de construcție   

Contractorul S.C. CIS GAZ S.A. va asigura la finalizarea lucrărilor readucerea terenului la starea inițială.  

 
Măsuri privind refacerea terenului afectat în perioada de execuţie:  
 

La finalizarea investiţiei terenul ocupat temporar de organizarea de şantier va fi degajat de materiale 
şi deşeuri rezultate din activitatea de construcţie a obiectivului. 

Terenul va fi nivelat şi adus la cota iniţială prin utilizarea pământului în exces rezultat din excavaţii. 

- În cazul producerii deversării, se va izola zona în care s-a produs deversarea şi se vor folosi materiale 
absorbante. 

- Remedierea solului în zona afectată. 

- Personalul se va instruii in vederea respectarii prevederilor de protectia a mediului, colectarii selective 

a deseurilor. 

- se asigura transportul deşeurilor în condiţii de siguranţă prevenindu-se împrăştierea deşeurilor şi 

emanaţii de noxe în timpul transportului, astfel încât să fie respectate normele privind sănătatea 

populaţiei şi a mediului înconjurător; 

- se va asigura protecţia solului prin evitarea scurgerilor de produse petroliere si substante chimice pe 

sol şi prin îndepărtarea suprafeţelor contaminate accidental şi neutralizarea lor corespunzătoare; 
 

9. Principii de inspecție și audit   

Contractorul S.C. CIS GAZ S.A. va stabili proceduri adecvate de inspecție și audit ce vor avea în vedere 
toate etapele de management al deșeurilor, modul de implementare al acestora.    
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1.4. Managementul documentelor   

 

Abordarea proiectului cu privire la managementul deșeurilor pe toată durata etapei de construcție se 
va baza pe principiile de bază descrise mai jos : 

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

Principalele fluxuri de deșeuri estimate a figenerate 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 m3de 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 lacofraje, deșeuri de întreținere, material de ambalare, recipientegoale etc.); 
canistre și recipiente (cumateriale 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 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 CIS GAZ deMediu, 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 
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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. 

Acesta etapa 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). 

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

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

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 recipienteadecvate, etichetate în mod 
adecvat. 

6.Instruirea personalului 

Asigură o instruire adecvată a personalului pentru a crește conștientizarea asupra ierarhiei și 
procedurilor de management aldeșeurilor, 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 măsurilorcare 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. 
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2. Descrierea proiectului   

 
Lotul 2 prevede realizarea Conductei de transport gaze natural DN600, presiune 55 bar cu o 

lungime de 35.890 km, amplasata pe teritoriul raionului Calarasi, unitatile administrative teritoriale 
Temeleuti,Valcinet,Peticeni, Calarasi,Pitusca,Sadova. 

Execuţia lucrărilor se va desfăşura conform succesiunii operaţiilor procesului tehnologic de montare a 
conductelor de transport gaze naturale, prevăzute în NT 118/2013 “Norme tehnice pentru proiectarea 
și execuția conductelor de transport gaze naturale”. Beneficiarul va asigura antreprenorului avizele, 
acordurile și autorizaţiile necesare execuţiei lucrărilor în cadrul culoarului de lucru.  

Organizarea execuţiei va avea următoarea succesiune tehnologică:  

- Pregătirea culoarului de lucru;  

- Aplicarea izolaţiei anticorozive;  

- Manipularea, depozitarea şi transportul materialului tubular izolat;  

- Săparea şanţului pentru conductă;  

- Îmbinarea ţevilor;  

- Montajul conductei;  

- Astuparea conductei;  

- Curăţirea conductei;  

- Efectuarea probelor de presiune;  

- Purjarea cu gaz a conductei;  

- Refacerea amplasamentului;  

 
Traseul aferent conductei proiectate este împărțit în 58 de tronsoane, majoritatea având lungimea de 
2 km. Acestea sunt prezentate în planurile de situație după cum urmează:  

- raionul Călărași, desen nr. 1250/1-14CL ÷ 1250/1-31CL, scara 1:2.000;  

Au fost întocmite scheme de montaj pentru fiecare raion.  

Conducta va avea lungimea de 35 km și diametrul nominal DN600.  

Aceasta va fi izolată la exterior cu un sistem de izolare conform SR EN ISO 21809-1/2011, pe bază de 
polietilenă, clasa B3, cu grosimea de 3,1mm/3,5mm, aplicată direct la fabricarea ţevii la producător. 
Sudurile de întregire cât şi curbele vor fi izolate cu benzi termocontractabile alese și aplicate conform 
SR EN 12068/2002. 

La asamblarea țevilor prin sudură se vor respecta prescripțiile SR EN 12732 + A1 : 2014 “Infrastructuri 
de gaze. Sudarea conductelor de oțel. Cerințe funcționale” și “Normele Tehnice pentru proiectarea și 
execuția conductelor de transport gaze naturale” - 2013. Toate îmbinările sudate vor avea coeficientul 
de calitate 1.  
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Probe de presiune  

După lansarea conductei în șanț și controlul calității sudurilor prin gamagrafiere sau ultrasonic 
100%, aceasta este supusă probei de presiune pentru a i se verifica rezistența mecanică. Probele de 
presiune atât pentru tronsoanele de conductă sunt stabilite în funcție de presiunea maximă de 
operare, astfel:  

 proba de rezistență cu apă, la presiunea de 1,4 x MOP = 1,4 x 55 = 77 bar – pentru clasa 4 de 
locație, timp de 6 ore;  

 proba de rezistență cu aer, la presiunea de 1,2 x MOP = 1,2 x 55 = 66 bar – pentru clasele 1b 
de locație, timp de 6 ore;  

 proba de etanșeitate cu aer, la presiunea de operare MOP= 55 bar, timp de 24 ore.  
Probele de presiune se vor executa cu manometru înregistrator montat pe conducta probată. 
Valoarea presiunii de probă, înregistrată pe diagramă trebuie să rămână constantă pe toată durata 
probei. 

Principalele tipuri de traversări de obstacole sunt:  

- Traversări căi de comunicație (drumuri și căi ferate);  

- Traversări ape (cursuri de ape, lacuri, canale, );  

- Traversări alte obstacole (conducte de gaz, de apă, de canalizare, cabluri electrice, cablu 
telecomunicații subterane).  

Traversările drumurilor se execută prin două metode:  

- Traversări prin săpătură în șanț deschis;  

- Traversări fără șanț deschis.  

Traversări cursuri de apă prin săpătură în șanț deschis, cu conducta lestată  

Traversări cursuri de apă prin foraj orizontal dirijat  

Traversări conducte subterane, canalizații, ș.a.  

 

Lucrări de construcții - fundații, împrejmuiri pentru robinetele de secționare, gară lansare godevil  

Obiectul prezentului memoriu îl constituie grupurile de robinete DN 600 ce urmează a fi montate pe 
traseul conductei, aferente raioanelor traverasate, precum și detaliile de cuplare a conductei DN 600 
cu interconectorul Iași – Ungheni.  

Pentru fiecare robinet s-au elaborat desene cu detalii de execuție, scara 1:50 și planuri de situație 
scara 1:500. La execuție se vor respecta prevederile “Norme tehnice pentru proiectarea și execuția 
conductelor de transport gaze naturale” (NT 118/2013).  

Obiectul memoriului de fibră optică se referă la amplasarea fibrei optice pe traseu la particularitățile 
de execuție și amplasare.  

Execuția trebuie să fie conformă în ceea ce privește :  
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 amplasamentul cablului de FO;  

 distanțele pe verticală și pe orizontală față de alte instalații;  

 intersecții cu alte instalații existente în sol;  

 traversările de canale, cursuri de ape, drumuri și căi ferate.  
 Descrierea lucrărilor  

Prin proiect, se prevăd:  

 lucrări de montare de cablu de FO pe traseul conductei;  

 montarea de camerete;  

 joncţionarea cablului de FO;  

 identificare și marcare traseu;  

 teste și verificări cablu de fibră optică.  
Cablul de fibra optică se va monta în paralel cu conducta pe toată lungimea acesteia. Fibra optică 

se va monta în tub de protecție din HDPE cu diametrul interior DN 40 mm.  

Pe traseul cablului de fibră optică se vor monta camerete din fibră de sticlă conform desen nr. 1250/1-
MFO-04 de o parte si de alta a traversărilor de ape, drumuri, pe traseu conductă la cel mult 2km . 
Aceste camerete vor respecta cerințele din fișa tehnică anexată.  
În camerete se vor monta cutiile de joncțiuni(montarea acestora se va face numai dacă este necesară 
secționarea fibrei optice) care respectă fișa tehnică anexată. Fiecare cameretă de pe traseu va avea 
montat câte un marker electronic cu un sistem de identificare (ID) a cărui fișă tehnică este anexată.  

La fiecare 100 m pe traseul cablului de fibră optică se va monta câte un marker electronic pentru 
identificare ulterioară a traseului. De asemenea la fiecare schimbare a traseului de fibră optică se va 
monta un astfel de marker.  

După execuția lucrării constructorul va fi obligat să ofere harta cu traseul cablului de fibră optică 
indicând poziția markerilor electronici de pe traseu cablu precum și a celor cu sistem de identificare 
din interiorul cameretelor, în coordonate GPS și Stereo 70.  

Protecția pasivă a conductei montată aerian se realizează prin vopsire în trei straturi : grund și două 
straturi de vopsea.  

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.  

Izolarea curbelor se va executa cu manșoane termocontractabile.  

Izolarea robinetelor montate subteran se va face cu poliuretan sau rășini epoxidice a cărui grosime 
aplicată va fi de 3 mm. Robinetele montate aerian se vor proteja prin vopsire în trei straturi.  

Pentru tuburile de protecție DN 800 utilizate pentru protecția conductei, la traversări de căi de 
comunicație în șanț deschis se va utiliza izolație din polietilenă tip HDPE. Grosimea izolației HDPE 
aplicate va fi cea corespunzătoare clasei B3 din standardul SR EN ISO 21809-1 de minim 3,5 mm. 
Pentru întregirea izolației de HDPE la tuburile de protecție se vor utiliza manșoane termocontractabile 
cu grosimea de 3 mm.  
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Pentru tuburile de protecție DN 900 care vor fi montate prin batere utilizate pentru protecția 
conductei, la traversări de căi de comunicație se va utiliza izolație din polietilenă tip HDPE peste care 
se aplică protecție mecanică cu rășini epoxidice și fibră de sticlă . Grosimea izolației HDPE aplicate va fi 
cea corespunzătoare clasei B3 din standardul SR EN ISO 21809-1 de minim 3,5 mm. Pentru întregirea 
izolației de HDPE la D.P.C. MEDIAȘ – P.T. nr. 1250/1/2017 - pag. 33 - Proiect tehnic_Conducta de 
interconectare a Sistemului de Transport Gaze din România cu Sistemul deTransport Gaze din 
Republica Moldova, Faza II pe direcția Iași – Ungheni – Chișinău tuburile de protecție se vor utiliza 
manșoane termocontractabile cu grosimea de 3 mm. Protecția mecanică aplicată va fi în 5 straturi cu 
suprapunere 50% cu grosimea minimă de 5 mm.  

Pentru acoperirea interioară a conductei, în vederea diminuării frecării la transportul gazelor se vor 
utiliza acoperiri cu grosimea maximă de 100 μm. Aplicarea acestora va respecta standardul SR EN 
10301.  

Accesul la culoarul de lucru necesar execuției pentru conducta, se realizează din diferite drumuri 
existente (naționale, județene, comunale, de exploatare). O parte din aceste drumuri existente este 
necesar a fi consolidate deoarece nu corespund traficului suplimentar datorat execuției. 

În tabelul de mai jos sunt enumerate locațiile ariilor naturale protejate unde pot fi prezente habitate 
sensibile și distanța față de conductă: 

 

Tipul ariei  Numele ariei naturale 
protejate 

Localizare   
(km) 

Distanța față de RoW la cel 
mai apropiat punct (km) 

Rezervația științifică Plaiul Fagului km 21-27 0.1 
 Traversează zona 

tampon 

Rezervații peisagere Cazimir Mileşti km 25-27 0.05 
De-a lungul limitei 

Temeleuti km 28 0.7 

Căbăieşti - Pîrjolteni km 34 1.3 

Voloca Verbca km 59 - 61 0.8 

Rezervația Forestieră Naturală Cabac km 84 0.8 

Monumente Naturale Hidrologice  
 

Izvorul lui Ștefan cel Mare km 33 2.1 

Izvoarele nr. 1 and no. 2 from 
Nicşani village 

km 50-51 1.2 / 1.4 

Monumente Geologice și 
Paleontologice 

Ripa lui Tofan km 28 4.2 

Aflorimentul de gresii și 
granit de la Cosăuți 

km 94 0.2 

Monumente ale Arhitecturii de Peisaj Alei de larice și tei. Grupuri 
de conifer 

km 61 0.7 

 
 
 
 
 
 
 



 

PLAN DE MANAGEMENT AL 
DESEURILOR  

Editia 1 

CONDUCTĂ TRANSPORT GAZE NATURALE DN 600, 

PRESIUNE 55 BAR CU O LUNGIME DE 35.890 km, AMPLASAT 

PE TERITORIUL RAIONULUI CALARASI 

Pagina 

15 /  73 

 
 

Document Nr. CIS-PMD-02 //1250/1/2017; Rev. 1  Page 15 of 73                  

 

Arii naturale protejate  

 

 
Amplasamentul organizarilor de  santier 

Executantul lucrării va avea o organizare de șantier a carei amplasare se afla in Raionul Calarasi, 
localitatea Calarasi, cu acces direct la drumul local E58, în care se vor depozita toate echipamentele 
necesare executiei lucrarii. Se vor monta spatii de birouri  si magazii (tip container), WC-uri ecologice și 
va asigura condiții personalului care efectuează lucrările pentru a-și desfășura activitatea 
corespunzător. 

Suprafata ocupata in momentul de fata este de circa 10.000 mp. Combustibilul necesar executarii 
lucrarilor se va alimenta de la pompa, nefiind montate rezervoare tampon. Alimentarea cu energie 
electrica se va realiza din reteaua electrica existenta. 

Alimentarea cu apa si canalizare nu se va realiza in interiorul organizarii de santier, deoarece 
personalul va fi cazat la pensiuni sau hoteluri aflate in zona. 

Organizarea de santier se va realiza in locatia prezentata in poza de mai jos.. 
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Fazele de executie ale proiectului 

FAZA 1 – Lucrari  pregatitoare  inceperii  executiei 

.1 Pregatirea santierului – S.C. CIS GAZ S.A.: 

 Asigurarea resurselor necesare:utilaje si personal calificat; 

 Asigurarea documentatiei necesare; 

 Pregatirea zonei de lucru; 

.2 Amenajarea organizarii de santier – S.C. CIS GAZ S.A.: 

 Delimitarea incintei; 

 Pregatirea suprafetei in vederea amplasarii dotarilor prevazute prin lucrari de 

destelenire,nivelare , indepartarea sterilului si a resturilor vegetale; 

 Imprejmuirea incintei organizarii de santier si a bazei de productie; 

 Realizarea acceselor; 

 Asigurarea colectarii si epurarii apelor uzate menajere si tehnologice in functie de conditiile 

locale; 

 Amplasare containere birou,sanitare, ateliere,depozite; 

FAZA 2 – Lucrari de executie (constructie,punere in functie,exploatare) 

Inainte de inceperea executiei se va elabora un grafic de esalonare a lucrarilor,in care se va 

tine seama de acele operatiuni care se pot executa numai in anumite perioade ale anului,la anumite 

temperaturi.Executia lucrarilor va fi facuta concomitent in mai multe fronturi de lucru.Lucrarile vor fi 

executate pe categorii, astfel incat suprapunerea diferitelor lucrari sa fie minima si pe o perioada 

scurta de timp. 

Etape -  – S.C. CIS GAZ S.A. ; S.C. OPTOTEL COM S.R.L.; S.C. REVIVO S.R.L. S.C. UNIVTEH S.R.L. 

 Predare-primire amplasament; 

 Pichetarea lucrarilor(masuratori topografice); 
 Pregatirea terenului(taierea vegetatiei pe zona traseului conductei,scoaterea radacinilor 

vegetatiei,curatarea amprizei de crengi,frunze,arbusti si vegetatie crescuta haotic,); 
 Decaparea stratului de pamant vegetal pe toata grosimea acestuia; 
 Efectuarea săpăturii șanțului 
 Operatii  de imbinare a  conductei (sudura) 
 Lucrari de verificare a cordoanelor de sudura 
 Sablarea conductei 
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 Operatii de izolare a conductei 
 Verificarea izolatiei conductei 
 Lansarea conductei în șanțul deschis 
 Executie lucrari fibra optica 
 Refacerea terenului la starea initiala 
 Cuplarea tronsoanelor conductei  
 Realizarea forajului dirijat la subtraversarea de drumuri , cai ferate , canaluri și de ape  
 Montarea tubului de protecție în subtraversări 
 Cuplarea conductei din șanțul deschis cu cea din tubul de protecție 
 Montarea robineților de secționare  
 Cuplarea conductei la capete 
 Realizare platforme și împrejmuiri 

 

3. Politici cheie, legislație și standarde   

3.1. Generalități  

Proiectul se supune obligației de a respecta o serie de politici, condiții legale și de reglementare și alte 
standarde aplicabile relevante pentru acest Plan. În cazul în care două sau mai multe standarde 
identificate sunt inconsistente sau în contradicție, cu excepția cazului în care se specifică diferit, în 
cadrul Proiectului se va adopta standardul cel mai stringent. 

3.2. Politicile companiei 

 
Satisfacţia clientului, protecţia mediului înconjurător, securitatea şi sănătatea in munca si 

responsabilitatea sociala sunt strâns legate de strategia dezvoltării şi de valorile definitorii ale S.C. CIS 

GAZ S.A.  

     În acest sens,managementul la cel mai înalt nivel al organizaţiei a hotărât implementarea 

unui Sistem de Management Integrat Calitate – Mediu – Securitate şi Sănătate în Muncă – 

Responsabilitate sociala în conformitate cu standardele ISO 9001:2008 , ISO 14001:2005, OHSAS 

18001:2008. 

Managementul organizaţiei este conştient de faptul că implementarea sistemului asigură 

îmbunătăţirea continuă a performanţelor organizaţiei prin impactul pozitiv pe care îl poate avea ca 

urmare a gestionării corespunzătoare a riscurilor, reducerea costurilor, creşterea credibilităţii 

organizaţiei, a satisfactiei angajatilor şi a satisfacţiei clientului. 

     Pentru realizarea acestui deziderat ne propunem următoarele obiective generale: 

-menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a nivelului satisfacţiei clienţilor şi a partenerilor   noştri 

faţă de produsele oferite şi de modul de colaborare; 

-asigurarea de resurse corespunzătoare pentru procese optime, deoarece fidelitatea     

clientului pretinde produse ireproşabile; 

-asigurarea nevoilor de instruire şi conştientizare a întregului personal privind cerinţele 

clienţilor , problemele de mediu şi obligaţiile de SSM pe care le are; 
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-aplicarea principiilor „ dezvoltării durabile „ – respectiv ale dezvoltării care rezolvă     

necesităţile prezentului fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi     rezolva propriile 

necesităţi prin reducerea consumului de materii prime, materiale şi energie prin utilizarea materialelor 

cu impact minim asupra mediului, recuperabil sau reciclabile; 

-întărirea imaginii de marcă a organizaţiei şi reducerea impactului produs asupra     mediului 

înconjurător de activităţile desfăşurate de organizaţie prin îndeplinirea     cerinţelor, privitoare la 

protecţia mediului, ale legislaţiei în vigoare şi standardelor aplicate; 

-angajarea continuă în dezvoltarea şi îmbunătăţirea performanţelor organizaţiei noastre în ce 

priveşte mediul înconjurător şi introducerea pe piaţa de construcţii de inovaţii şi tehnici de pionierat în 

privinţa acţiunilor ecologice, care să fie recunoscute de către clienţi , beneficiari şi parteneri de afaceri; 

-asigurarea respectării tuturor legilor de mediu relevante, a ordonanţelor si a condiţii     lor 

impuse de autorităţi de către toţi angajaţii de pe şantiere specifice fiecărui proiect     în parte; 

-perfecţionarea managementului deşeurilor prin reducerea, recuperarea, reciclarea     şi/ sau 

eliminarea acestora, acordând o atenţie deosebită deşeurilor periculoase; 

-stabilirea şi aplicarea măsurilor de intervenţie operativă pentru prevenirea sau/ şi     limitarea 

efectelor asupra mediului în caz de incidente, avarii sau dezastre; 

-reducerea pe cât posibil a efectelor dăunătoare create de specificul activităţii noastre     asupra 

mediului , prin investiţii în echipamente tehnice cu grad redus de poluare; 

-conştientizarea tuturor angajaţilor noştri asupra problematicii privind protecţia     mediului prin 

informări şi instruiri; 

-măsurile impuse de către organizaţie privind atingerea obiectivelor de mediu stabilite  trebuie 

să conducă eficient din punct de vedere al costurilor la dezvoltarea organizaţiei 

-respectarea şi aplicarea legislaţiei în domeniul SSM pentru stabilirea măsurilor tehnice sanitare 

şi organizatorice în concordanţă cu condiţiile de muncă şi factorii de risc; 

-evaluarea şi controlul riscurilor de accidente şi îmbolnăviri profesionale şi informarea    

personalului ci privire la riscurile la care este expus în cadrul activităţilor desfăşurate; 

-prevenirea problemelor de sănătate din cadrul şantierelor o au ordinea,curăţenia şi    igiena , 

concretizate prin folosirea de echipamente sanitare autorizate; 

-fidelizarea, responsabilizarea si cresterea implicarii personalului propriu prin stabilirea de 

competente si responsabilitati clar definite pentru toate posturile din organizatie, prin asigurarea unei 

salarizari juste, prin respectarea legislatiei referitoare la munca copiilor si munca fortata, prin asigurarea 

posibilitatii angajatilor de a constitui asociatii de tip sindical, prin eliminarea tuturor formelor de 

discriminare si prin promovarea consultarii angajatilor fie direct, fie prin reprezentanti liber alesi. 

-încurajarea furnizorilor în implementarea programelor de management privind calitate   

aspectele de mediu ,securitatea muncii , al produselor / serviciilor contractate prin      adoptarea unui 

Sistem de Management Integral QMS în conformitate cu cerinţele standardelor ISO 9001:2008 , ISO 

14001: 2005 , OHSAS 18001:2008. 

     Managementul calităţii , mediului, securităţii şi sănătăţii în muncă şi responsabilitatii sociale 

aparţin strategiei  de bază a organizaţiei noastre.  
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      Întregul personal al organizaţiei este obligat să sprijine activitatea factorilor desemnaţi cu 

implementarea şi funcţionarea continuă a sistemului, să respecte întocmai prevederile acestuia si să 

contribuie activ la îmbunătăţirea sa permanentă . 

     Prezenta declaraţie de politică va fi actualizată de câte ori este necesar şi va fi comunicată 

tuturor persoanelor care lucrează pentru sau în numele organizaţiei. 

 

3.3. Legislație și avizare  

S.C. CIS GAZ S.A., inclusiv subcontractorii au obligația de a respecta condițiile din reglementările 
naționale relevante. Deși contractorii au obligația de a verifica actualizarea condițiilor de reglementare, 
o listă indicativă cu legislația relevantă din Republica Moldova se regăsește în Anexa C a prezentului Plan 
de Management.     

Contractorii trebuie să se asigure că tratează toate cerințele relevante ale diferitelor avize relaționate 
etapei de construcție a Proiectului, emise de autorități. Se vor aplica orice condiții care rezultă din 
revizuirea/modificarea acestor avize.     

Anexele E și F ale Planului de management al deșeurilor prezintă prezintă formularele de evidență și 
raportare a deșeurilor conform H.G. nr. 501/2018 pentru aprobarea Instrucţiunii cu privire la ţinerea 
evidenţei şi transmiterea datelor şi informaţiilor despre deşeuri şi gestionarea acestora. 

Proiectul va aplica principiile, practicile de mediu și standardele de mediu ale Uniunii Europene, În 

consecință, cuprinse în legislația secundară UE (regulamente, directive și decizii). Toți contractorii, 

inclusiv subcontractorii au obligația de a respecta condițiile ce derivă din aceste reglementări.   

 

4. Legături cu Sistemele de Managementul Sănătății, Securității și de Mediu    

Prezentul plan face parte din SM SSM al proiectului . În situațiile în care este relevant, planul ar 
trebui coroborat cu alte elemente ale SM SSM, inclusiv cu documentația-sursă, cu documentația de 
control și cu documentația-cheie a SM SSM. Acestea sunt descrise și ilustrate în figura de mai jos 

 
 

Documentul prezintă o listă a planuri, precum și numerele documentelor. Celelalte planuri considerate 
a fi de o importanță deosebită sunt următoarele: 

PLAN DE MANAGEMENT AL SUBSTANȚELOR ȘI PREPARATELOR PERICULOASE CIS-PMSPP-02 
//1250/1/2017  

PLAN DE MANAGEMENT AL TRAVERSĂRII APELOR CIS-PMTA-02 //1250/1/2017 

PLAN DE MANAGEMENT DE MEDIU  CIS-PMM-02 //1250/1/2017 

PLAN PROPRIU DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA CIS-PSSM-02 //1250/1/2017 

PLAN DE MANAGEMENT AL SOLULUI, CONTROLUL EROZIUNII ȘI RESTAURARE CIS-PMSCER-02 
//1250/1/2017 
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PLAN DE MANAGEMENT AL BIODIVERSITĂȚII CIS-PMB-02 //1250/1/2017 

PLAN DE MANAGEMENT DE PREVENIRE ȘI REACȚIUNE LA SCURGERI     CIS-PMPRS-02 //1250/1/2017 

PLAN DE CIRCUALTIE PENTRU PUNCTUL DE LUCRU IN CADRUL SANTIERUL CIS-PCCS-02 //1250/1/2017 

 

5. Roluri și responsabilități  

5.1. Prezentare generală  

O abordare integrată pentru managementul deșeurilor implică o serie de factori interesați, inclusiv 
compania, contractorii (și subcontractorii), autoritățile locale, agențiile de reglementare, operatorii de 
facilități de eliminare a deșeurilor și publicul general. Aceste părți interesate vor fi afectate în toate 
etapele lucrărilor de construcție, inclusiv de generarea de deșeuri, colectarea, transportul, tratarea, 
valorificarea și eliminarea acestora.  

Prin urmare, un management eficient necesită procese solide în ceea ce privește diseminarea 
informațiilor, instruirea, desemnarea de responsabilități, acțiuni de management, monitorizare, control 
și acțiuni de remediere.  

Rolurile și responsabilitățile generice pentru Beneficiar și contractori sunt detaliate mai jos, iar 
informații suplimentare privind responsabilitățile specifice pentru acțiunile din acest Plan sunt 
prezentate în Anexa A (măsuri de atentuare și acțiuni de management) și Anexa B (acțiuni generale de 
monitorizare) 

 

Activitate Beneficiar Contractori  Furnizori externi 

Planificare    

Diseminarea informației    

Colectare    

Manipulare/selectare    

Stocare/depozitare    

Transport    

Reutilizare    

Reciclare    

Tratare    

Recuperare    
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Activitate Beneficiar Contractori  Furnizori externi 

Eliminare    

Instruire profesională    

Supraveghere și control    

Monitorizare și audit    

Raportare    

Acțiuni corective    

Managementul 
cooperării 

   

Notă: Beneficiarul (Vestmoldtransgaz) este responsabil de gestionarea corespunzătoare a deșeurilor 
generate din activitățile proprii. 

5.2. Rolurile și responsabilitățile Contractorului    

Fiecare contractor trebuie să implementeze toate cerințele relevante din Planurile de Managementul 
Construcțiilor, Mediului și Aspectelor Sociale specifice fiecărui domeniu, inclusiv acest Plan de 
Management al Deșeurilor. Contractorii sunt de asemenea responsabili de asigurarea faptului că aceste 
cerințe sunt îndeplinite și de către subcontractori. Suplimentar, în cadrul proiectului, responsabilitatea 
pentru activitățile de gestionarea deșeurilor revine Contractorilor în acord cu principiul "poluatorul 
plătește". 

Contractorul S.C. CIS GAZ S.A. are obligația de a numi prin decizie un responsabil pentru gestionarea 
deșeurilor. Decizia de desemnare a responsabilului de deșeuri se regăsește în Anexa D a prezentului 
plan de management.  

Responsabilitățile specifice ale contractorilor sunt redate în Anexele la acest Plan și în tabelul de mai 
jos:   
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Rolurile și responsabilitățile Contractorului 

Rol Responsbilități 

Director general S.C. CIS GAZ 
S.A. 

- Se asigură că Planul de management al deșeurilor este realizat 
în conformitate cu cerințele beneficiarului  
 

- Manager de proiect si 
reprezentant SSM 

- Se asigură că Planul de management al deșeurilor este realizat 
în conformitate cu cerințele beneficiarului  

- Pune la dispoziție resursele necesare pentru implementarea în 
practică a acțiunilor de management și control, a măsurilor de 
atentuare a impactului și a acțiunilor de monitorizare așa după 
cum sunt stabilite în acest plan 

- Revizuirește Planul de management al deșeurilor atunci când 
este necesar și la solicitarea beneficiarului. 

- Coordonează și implementează toate activitățile relaționate 
implementării acestui plan și se asigură că toate activitățile de 
construcție – inclusiv ale subcontractorilor – se derulează în 
acord cu cerințele din Planul de management al deșeurilor și 
ale Vestmoldtransgaz    

- Desemnează prin decizie un responsabil pentru gestionarea 
deșeurilor (decizia se atașează în Anexa D a planului) 

- Se asigură că întreg personalul beneficiază de instruirea 
necesară în ceea ce priveste managementul deșeurilor, inclusiv 
al deșeurilor periculoase   

- Se asigură că toate activitățile de construcție – inclusiv ale 
subcontractorilor – se derulează conform cerințelor din 
propriile Planuri de management al deșeurilor   

-   

- Responsabil de mediu 
- Se asigură că există contracte cu societăți autorizate pentru 

colectarea, recuperarea, tratamentul și eliminarea tuturor 
categoriilor de deșeuri . 

- Se asigură că transportul deșeurilor se realizează în 
conformitate cu prevederile legale. 

- Asigură înregistrarea tuturor informațiilor privitoare la 
generarea și managementul deșeurilor, în acord cu prevederile 
legale și Planul de management al deșeurilor și răspunde de 
înregistrarea și raportarea corectă a informațiilor. 

- Realizeazaă inspecții regulate și audituri în zonele de lucrări 
pentru a se asigura că toate activitățile se derulează în acord 
cu cerințele Planului de management al deșeurilor  . 

- Identifică orice neconformitate sau potențială neconformitate, 
se asigură că sunt luate toate măsurile necesare pentru 
remedierea neconformității și dezvoltă planuri de acțiuni 
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Rol Responsbilități 

corective și planuri de acțiuni preventive pentru prevenirea 
repetării  neconformității. 

- Monitorizează și raportează către Vestmoldtransgaz 
perfomanța implementării Planului de management al 
deșeurilor conform  indicatorilor de performanță stabiliți. 

- Pregătește rapoarte de mediu lunare, trimestriale și anuale și 
include în acestea informațiile relevante privind 
managementul deșeurilor și se asigură că aceste rapoarte sunt 
transmise Vestmoltransgaz . 

- Rapoartează toate riscurile și situațiile de neconformare către 
Vestmoldtransgaz. 

- Investighează accidentele și incidentele, implementează 
măsurile necesare pentru prevenirea altor accidente/incidente 
și raportează aceste accidente/incidente. 

- Realizează toate măsurile necesare pentru remedierea 
neconformităților . 

 

6. Management, Atenuare, Monitorizare și Verificare    

6.1. Acțiuni de management  și măsuri de atenuare  

Pentru managementul deșeurilor este necesară implementarea unor măsuri de management și unor  
măsuri de atenuare.  
Acțiunile specifice de management și măsurile de atenuare necesar a fi implementate de către S.C. CIS 
GAZ S.A.  (și subcontractorii) se regăsesc în Anexa A a acestui Plan de management. 
S.C. CIS GAZ S.A. răspunde de îndeplinirea tuturor acțiunilor de management și atenuare incluse în Anexa 
A. 

6.2. Activități generale de monitorizare  

Prevederile privind monitorizarea acestui Plan de Management au fost dezvoltate prin următorul 
proces, descris în tabelul de mai jos. 

Obiectiv Abordare 

1: Accentul pe risc Programe de monitorizare pentru tratarea bazei aspectelor esențiale privind 
utilizarea abordării ”sursă-cale-receptor” din studiile de mediu realizate 
pentru Proiect . Acestea sunt proporționale cu: 

- scala și natura activității, 
- nivelul potențialului impact evaluat (și incertitudinea asociată acestuia), 

și 
- sensibilitatea mediului local din zona de influență a activităților 
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2: Accentul pe 
conformitate 

Programe suplimentare de monitorizare pentru îndeplinirea condițiilor 
specifice de reglementare. 

Prin abordarea de mai sus planurile de monitorizare elaborate ar trebui să îndeplinească atât conceptul 
Vestmoldtransgaz privind acțiunile necesare de monitorizare pentru a înțelege și gestiona în mod 
adecvat potențialul impact al proiectului în timpul fiecărei activități de construcție și la fiecare locație 
cât și condițiile specifice impuse de autorități.  

Condițiile specifice de monitorizare pentru acest Plan de Management sunt prezentate în Anexa B. 

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

6.3. Verificarea Sistemelor de Management   

Condițiile de verificare a Sistemului de Management, sunt împărțite pe trei nivele după cum reiese din 
tabelul de mai jos.  

Auditarea Sistemului de Management 

Nivel Obiectiv Responsabil Descriere 

Nivel 1 Auditare 
Sisteme de 
Management 
Vestmoldtransg
az 

Vestmoldtransg
az   

Aceste audituri au scopul de a evalua elementele 
Sistemului de Managementul Sănătății, Securității și de 
Mediu și evaluarea constantă a conformității acestora pe 
parcursul Proiectului. 

Nivel 2 Audit Planuri de 
management de 
mediu și social 

Vestmoldtransg
az 

Aceste audituri sunt efectuate de echipa Vestmoldtransgaz  
pentru a confirma respectarea de către Companie și de 
către contractorii săi a acestor Planuri 

Nivel 3 Audit propriu al 
Contractorului 

Contractor Aceste audituri vor fi efectuate de contractori pentru a 
confirma respectarea de către ei și de către subcontractorii 
lor a Planurilor specifice de Managementul Construcțiilor, 
Mediului și Aspectelor Sociale și a propriului sistem de 
Managementul Sănătății, Securității și de Mediu. 
Contractorii principali se vor asigura că se vor trimite la 
Vestmoldtransgaz rapoartele de audit. 

Pe lângă cele de mai sus se preconizează audituri privind aspectele de reglementare și vizite de 
monitorizarea respectării condițiilor creditorilor. Natura și structura acestora va fi confirmată cu 
instituțiile de reglementare și cu creditorii. 
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6.4. Indicatori cheie de performanță  (KPI) 

Atât procesele generale de monitorizare cât și cele de verificare a sistemului de management necesită 
dezvoltarea unor Indicatori cheie de performanță robuști (KPI - Key Performance Indicators). Aceștia 
sunt reprezentați de măsurători cantitative sau calitative utilizate pentru a măsura performanța de-a 
lungul timpului și pot fi utilizați pentru a evalua eficacitatea măsurilor de control. 

Indicatorii de performanță considerați relevanți pentru acest Plan de Management al Deșeurilor sunt 
prezentați în Tabelul de mai jos. 

Indicatori cheie de performanță (KPI) 

ID KPI 
Țintă/Acțiune 
Valoare prag 

Măsuri de 
monitorizare 

Măsuri de 
management, 

atenuare asociate   

KPI-001 

Numărul de 
neconformități cu 
cerințele acestui Plan 
raportate 

Zero pe an 

 

 

WsMon 1 la 
WsMon 5 

Toate acțiunile 
identificate in Anexa A 

KPI-002 

Numărul de 
neconformități închise în 
urma acțiunilor corective 
asumate în termenul 
definit (stabilit de la caz la 
caz) 

100% din 
neconformități 
remediate în 
termenul stabilit 

WsMon 1 la 
WsMon 5 

Toate acțiunile 
identificate in Anexa A 

KPI-003 
% de deșeuri reutilizate 
sau reciclate  

Menținerea sau 
creșterea 
volumului de 
deșeuri reutilizate 
sau reciclate pe o 
perioadă de 6 luni   

WsMon 2 la 
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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ID KPI 
Țintă/Acțiune 
Valoare prag 

Măsuri de 
monitorizare 

Măsuri de 
management, 

atenuare asociate   

KPI-004 

% de deșeuri (inclusiv 
deșeuri periculoase) 
gestionate adecvat prin 
operatori autorizați  
pentru gestionarea 
deșeurilor 

100% categorii de 
deșeuri corect 
transportate și 
gestionate 

WsMon 2 la 
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 reclamații din 
partea comunității în ceea 
ce privește practicile de 
management a deșeurilor 

Zero reclamații pe 
an  

 

N/A  
Toate acțiunile 
identificate in Anexa A 

KPI-006 
% din personal care a 
beneficiat de formare 
relevantă și adecvată 

 
100% conformitate 
cu cerințele de 
formare    

WsMon1 WsM006 

KPI-007 
Număr de posibile 
incidente (near misses) 
raportate 

N/A N/A N/A 

 

Cerințele specifice de auditare pentru verificarea fiecărei măsuri de management și control descrise în 
Anexa A acestui Plan de Management sunt identificate în Anexa B. Aceasta include identificarea nivelului 
de audit relevant (1 la 3) ce trebuie derulat. 
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6.5. Instruire 

Necesarul de instruire pentru întreg personalul S.C. CIS GAZ S.A. va fi identificat la început, înaintea să 
înceapă lucrările de construcție, și se va dezvolta un plan de instruire. Se va avea în vedere și modul de 
instruire a personalului subcontractorilor 

Contractorul va detalia aici Planul de instruire al personalului privind aspectele de management al 
deșeurilor, inclusiv deșeuri lichide și deșeuri periculoase:  

- responsabil instruire,  
- mod de organizare a instruirii,  
- realizarea tematicii de instruire, 
- frecvența instruirii, 
- înregistrarea intruirilor (inclusiv tabele de prezență)  

 

 

 

  I N S T R U I R E A  P E R S O N A L U L U I  

 

1. SCOP  
 

Procedura stabileste responsabilitatile privind identificarea nevoilor de competenta corecte 

si asigurarea instruirii personalului S.C. CIS GAZ S.A., cat si a subcontractorilor care efectueaza 

activitati cu influenta asupra calitatii, mediului si securitatii si sanatatii ocupationale, in vederea 

mentinerii si dezvoltarii calificarii acestuia. 

2. DOMENIUL DE APLICARE 
        Procedura se aplica activitatilor de identificare a competentelor necesare si efectuarii instruirii 

personalului din cadrul S.C. CIS GAZ S.A. cat si a subcontractorilor in vederea impactului asupra mediului 

si a starii de sanatate si securitate ocupationala. 

3. DEFINITII  
 Instruirea personalului – prezentarea prevederilor legale ce trebuie respectate cu ocazia 

desfasurarii activitatilor la fiecare loc de munca, care au impact asupra mediului si au influenta asupra 

securitatii si sanatatii ocupationale.                                      

Impact de mediu – orice modificare a mediului, daunatoare sau benefica, care rezulta total sau partial 

din aspectele de mediu ale organizatiei. 

                       4. DOCUMENTE DE REFERINTA 

SR EN ISO 9001 : 2008 Sistem de management al calitatii. Cerinte 
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SR EN ISO 9000 : 2006 
Sistem de management al calitatii. Principii si 

vocabular. 

SR EN ISO 14001 : 2005 
Sisteme de management de mediu. Cerinte cu ghid de 

utilizare 

OHSAS 18001 : 2004 
Sistemul de management al sanatatii si securitatii 

ocupationale. Specificatii 

Lista indicativă a legislației din Republica Moldova privind gestionarea substanțelor și preparatelor peric 
Lista indicative a legislatiei din Republica Moldova: 

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 
Legea nr. 277 din 29.11.2018 privind substanțele chimice 
Publicat : 15.02.2019 în Monitorul Oficial Nr. 49-58     art Nr : 109     
Data intrarii in vigoare : 15.02.2020 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=379245  
Hotărârea Guvernului nr. 973 din  18.10.2010 cu privire la aprobarea Programului naţional privind 
managementul durabil al substanţelor chimice în Republica Moldova 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=336557  
Hotărârea Guvernului nr. 589/24.07.2017 privind aprobarea Regulamentului transporturilor rutiere de 
mărfuri periculoase 
http://lex.justice.md/md/372565/  
 
Hotărîrea Parlamentului nr. 44-XIV/4.06.1998 pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul 
European referitor la transportul rutier international al mărfurilor periculoase 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=306911 
H.G. nr. 1155 din 20.10.2004  pentru aprobarea Strategiei Naţionale cu privire la reducerea şi 

eliminarea poluanţilor organici persistenţi şi Planului Naţional de implementare a Convenţiei de la 

Stockholm privind poluanţii organici persistenţi 

Programul guvernamental integrare europeană: Libertate, Democrație, Bunăstare aprobat în 2011 

H.G. nr. 301 din  24.04.2014  cu privire la aprobarea Strategiei de mediu pentru anii 2014-2023 şi a 

Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia 

Acord asociere între Uniunea Europeană și Republica Moldova semnat la 27 iunie 2014  

 

 

 

 
L 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311560
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=379245
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=336557
http://lex.justice.md/md/372565/
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=306911
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5. ABREVIERI 
 

  RMI – Responsabil Management Integrat; 

  RPM – responsabil cu probleme de mediu; 

  SSO – Securitate si sanatate ocupationala 

  RTE – Responsabil tehnic cu executia 

  DG – Director general 

  CPM – Cabinet de protectia muncii   

6. EFECTUAREA PROCESULUI 

 

CINE CE CUM UNDE 

- RMI 
 

1.   
 

 

 

 

 

 

 

- Ori de cate ori este necesar, 
dar cel putin o data pe an, in 
baza legislatiei in vigoare si a 
procedurilor 

- Durata – 8 ore 

- La sediul SC CIS 
GAZ S.A. 

- La sediul 
societatilor 
abilitate 

- Director 
general 

- Sef 
formatie 
lucru 

- Sef birou 
- RMI 
- Personal 

specializat 
din 
interior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- In baza prevederilor 
    SR EN ISO 9001:2008 

    SR EN ISO 14001:2005 

    OHSAS 18001:2004 

 

- Proceduri speciale 
- Proceduri de lucru 
- Instructiuni de lucru 

La nivelul 

formatiilor de lucru 

si a lucrarilor 

Instruire in domeniul 

managementului calitatii, 

mediului si SSO 

    Participa: 

- Sefii punctelor de lucru 
- Sefii de birou 
- Sef baza productie 

Instruire in domeniul 

profesional: 

Elaborare programe de 

instruire 

Testarea personalului 
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- Durata – 8 ore 
 

 

- Intrebari – raspunsuri 
 

 

 

- Obtinerea autorizatiilor anuale 
pentru activitatile ce necesita 
acest lucru 

o Pentru lucru cu gaze 
naturale de joasa sau 
inalta presiune 

o Electrician 
o Sudor autogen 

 

 

 

    

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Efectuarea instruirii 

Verificarea aplicarii instruirilor 

la locul de munca 

Intocmirea proceselor verbale 

de instruire 
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CINE CE CUM UNDE 

-Sef punct 

lucru 

- Sef birou 

- RMI 

- RPM 

 

2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Odata cu instruirea in domeniul 
profesional 

- In baza legislatiei in vigoare 
 

 

- Intrebari – raspunsuri 
 

- Durata – 4 ore 
 

- Nominalizarea persoanelor 
participante si a lectorilor 

- Tema discutiei 
- Durata si data instruirii 
- Locul de desfasurare 
- Semnatura persoanelor instruite 

 

La nivelul 

formatiilor de lucru 

si a lucrarilor 

Instruire in domeniul calitatii 

si protectiei mediului 

Testarea personalului 

Intocmirea procesului verbal 

de instruire 
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-Sef punct 

lucru 

- Sef birou 

- RMI 

- RPM 

 

2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Instruire generala 
- Instruire periodica 
- Instruire periodica suplimentara 
- In baza legislatiei in vigoare 
 

 

- Intrebari – raspunsuri 
 

- Durata – 4 ore 
 

La nivelul 

formatiilor de lucru 

si a lucrarilor 

  

 

 

 

 

 

 

  

Instruire in domeniul 

securitatii si sanatatii in 

munca 

Testarea personalului 

- Inregistrarea in fisele 
individuale de instruire 

- Intocmirea procesului 
verbal de instruire si 
inregistrarea lui in registrul 
de procese verbale 
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CINE CE CUM UNDE 

- Director 

general 

-Sef punct 

lucru 

- Sef birou 

- RMI 

- RPM 

- CPM 

 

2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

                sau 

 

 

 

 

Se face:  

a) La angajarea lucratorilor 
 

 

 

- Durata – 8 ore 
 

 

- In baza tematicii aprobate de 
directorul general 
 

 

b) Pentru: 
Lucratori detasati de la alte 

societati 

Prestatori de servicii 

vizitatori 

 

 

 

 

 

La sediul SC CIS 

GAZ S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

La locul de acces in 

spatiile de 

productie 

Instruirea introductiv 

generala 

Testarea personalului 

Intocmirea Fisa de instruire 

individuala 

Intocmirea Fisa de instruire 

colectiva 
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-Sef punct 

lucru 

- Sef birou 

 

 

2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se face la angajarea lucratorului 

- Durata – 8 ore 
- In baza tematicii aprobate 
 

- Intrebari – raspunsuri 
 

La locul de munca 

- Director 

general 

-Sef punct 

lucru 

- Sef birou 

 

 

2.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Participa toti lucratorii 
- Durata – 8 ore 
- In baza tematicii aprobate  
 

- Intrebari – raspunsuri 
 

La locul de munca 

    

Instruire la locul de munca 

Testarea personalului 

Intocmire Fisa de instruire 

individuala 

 

Instruire periodica 

Testarea personalului 

Se consemneaza in Fisa 

individuala de instruire si in 

Registrul de procese verbale 
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CINE CE CUM UNDE 

-Sef punct 

lucru 

- Sef birou 

- RMI 

- RPM 

- CPM 

 

2.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Se efectueaza: 
- Cand un lucrator lipseste peste 

30 zile lucratoare 
- Cand apar modificari ale 

prevederilor SSM specifice 
locului de munca 

- La reluarea activitatii dupa 
accidente de munca 

- La executarea unor lucrari 
speciale 

- La introducerea unui 
echipament de munca sau a 
unor modificari ale 
echipamentelor existente 

- La modificarea tehnologiilor 
existentesau a procedurilor de 
lucru 

- La introducerea unor 
tehnologii noi de lucru 

b) Durata – 8 ore 
c) In baza tematicii aprobate 

annual 
 

La locul de munca 

Instruire periodica 

suplimentara 

Intocmire Fisa de instruire 

individuala si Registrul de 

procese verbale 
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-SSM 

 

2.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Se efectueaza: 
- La angajarea lucratorilor 
- Lucratorilor detasati sau 

delegati 
- Prestatorilor de servicii 
- Vizitatorilor 

 

b) Durata – 8 ore pentru lucratori 
 

La cabinetul SSM 

 

7.  RESPONSABILITATI 
 

7.1.  DIRECTORUL GENERAL AL SC. CIS GAZ S.A.: 

- analizeaza anual schema de personal si nivelul de instruire a personalului incadrat efectiv 
pe locurile de munca; 

- impreuna cu sefii punctelor de lucru si de birouri stabileste formatiile de lucru care 
necesita instruire; 

- aproba Planul anual de instruire a formatiilor de lucru 
- delega atributiile privind instruirea personalului de conducere in domeniul calitatii, 

mediului si SSO catre seful RMI 
 

7.2    RESPONSABILUL MANAGEMENTULUI INTEGRAT 

- intocmeste Programul de instruire in domeniul calitatii, mediului si SSO si-l supune 
aprobarii Directorului general 

- urmareste efectuarea instruirilor conform programului aprobat 

Instruire in domeniul 

situatiilor de urgenta 

 

Instructaj: 

- Introductiv general 
- Specific locului de munca 
- Periodic 
- Special pentru lucrari 

periculoase 
- Pentru personalul din afara 

S.C. CIS GAZ S.A. 
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- preia atributiile Directorului general privind instruirea personalului de conducere in 
domeniul calitatii, mediului si SSO 

 

 

 

7.3    SEFII FORMATIILOR DE LUCRU SI DE BIROURI 

- asigura efectuarea instruirii in domeniul profesional la nivelul echipelor pe care le conduc 
- efectueaza inspectia instruirilor si testarea anuala sau ori de cate ori este nevoie a 

personalului 
- se informeaza asupra cursurilor de pregatire profesionala, calificare si recalificare 

 

7.4    ANGAJATII S.C. CIS GAZ S.A. 

- au obligatia de a participa la toate programele de instruire anuale sau speciale aprobate 
de conducerea societatii 

- vor participa la testarea cunostintelor insusite ca urmare a instruirii la care au luat parte 
- vor aplica in practica, fiecare la locul sau de munca, cunostintele insusite cu ocazia 

testarilor la care au participat 
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Anexe 

Anexa A: Acțiuni de management și măsuri de atenuare  

 

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

Responsa
bil 
* 

 Proces de 
verificare 

WsM-
01 

Plan de 
Management 
al deșeurilor 

 Planuri de 
management 

aliniate 
cerințelor 

Toată aria 
proiectului 

Contractorul trebuie să realizeze și să implementeze propriul Plan de 
Management al Deșeurilor în acord cu Planul Cadru de Management 
al Deseurilor al Vestmoldtransgaz urmărind “Principiile de bază” 
definite în “Abordarea managementului deșeurilor în cadrul 
Proiectului” (Secțiunea 1.3.). 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  
C 

Revizuire și 
aprobare de 

Vestmoltransgaz   

WsM-
02 

Management
ul 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 

Management
ul 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; 

Continuu (pe 
perioada de 
construcție) 

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

Responsa
bil 
* 

 Proces de 
verificare 

• 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; 

WsM-
04 

Management
ul 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 

WsM-
05 

Management
ul 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 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 
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 
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Ref. Tema Sub-tema Locație Cerințe pentru contractor 
Timp și/sau 
frecvență 

Responsa
bil 
* 

 Proces de 
verificare 

deșeurilor 

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 

WsM-
09 

Deșeuri 
periculoase 

Colectare 
selectivă, 
stocare, 

containere, 
transport și 

destinație finală  
  

Toate 
locațiile 

Măsuri cu privire la deșeurile periculoase: 
- deșeurile periculoase vor fi gestionate (mânuite, colectate separat 
și stocate) și depozitate în locații specil amenajate 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 deșeuri periculoase va fi stocată separat, ținînd 
cont de caracteristicile fizice și chimice și riscul de incendiu; 
- Orice container utilizat pentru colectarea și stocarea deșeurilor 
periculoase trebuie să fie:  
   · compatibil cu deșeul pe care îl conține,  
   · impermeabil și adecvat sigilat; 

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 pentru contractor 
Timp și/sau 
frecvență 

Responsa
bil 
* 

 Proces de 
verificare 

   · marcat și etichetat corespnzător și însoțit de documentele 
specifice deșeurilor periculoase conform reglementărilor; 
   · inspectate periodic pentru a se asigura de integritatea lor și că 
sunt menținute în siguranță;   
- Orice container de deșeuri periculoase va fi mutat sau transferat pe 
amplasament (din fronturile de lucru) de personal calificat, utilizând 
echipament și vehicule adecvate; 
- deșeurile periculoase vor fi colectate și transportate final din 
amplasament de operatori ce dețin autorizațiile necesare; 
- 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 deșeurilor periculoase pe amplasament. 

WsM-
10 

Deșeuri 
periculoase 

Stocare 
temporară 

Toate 
locațiile 

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 siecuritate disponibile în containere; 

Continuu (pe 
perioada de 
construcție) 

C 
Inspecții vizuale și 

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

Responsa
bil 
* 

 Proces de 
verificare 

WsM-
11 

Deșeuri 
periculoase 

Uleiuri uzate 
Toate 

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

Continuu (pe 
perioada de 
construcție) 

și la 
finalizarea 
lucărilor 

C 

Inspecții vizuale. 
Auditul 

documentației 
relevante privind 

colectarea și 
transferul 
deșeurilor 

WsM-
12 

Deșeuri 
periculoase 

Containere și 
spații stocare 
uleiuri uzate 

Toate 
locațiile 

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 

Toate 
locațiile 

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 pentru contractor 
Timp și/sau 
frecvență 

Responsa
bil 
* 

 Proces de 
verificare 

WsM-
14 

Management
ul 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 pentru contractor 
Timp și/sau 
frecvență 

Responsa
bil 
* 

 Proces de 
verificare 

WsM-
16 

Reutilizare 
Excesul de 

subsol (deșeu) 
Toate 

locațiile 

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

Responsa
bil 
* 

 Proces de 
verificare 

WsM-
17 

Reutilizare 
Excesul de 

subsol (deșeu) 
Toate 

locațiile 

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. 

Continuu (pe 
perioada de 
construcție) 

C 

Revizuirea Planului 
de management al 
deșeurilor pentru 

a evidenția 
planificarea 

WsM-
18 

Reutilizare/re
ciclare  

Materiale 
rezultate din 

curățarea 
terenului de 

arbori și arbuști 

Toate 
locațiile 
din zone 
umede 

Dacă este cazul: se vor tăia 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 
valorificare/eliminare. 

Continuu (pe 
perioada de 
construcție) 

C 

Auditul 
documentației 

relevante privind 
colectarea și 

transferul 
deșeurilor 

WsM-
19 

Reciclare 
Operatori 
autorizați 

Toate 
locațiile 

Deșeurile reciclabile generate vor fi predate operatorilor autorizați  
(lista opratorilor autorizați e disponibilă pe site 
http://www.madrm.gov.md) 
Link complet: 
http://www.madrm.gov.md/ro/content/autoriza%C5%A3ii-de-
mediu-pentru-gestionarea-de%C5%9Feurilor 

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 

http://www.madrm.gov.md/
http://www.madrm.gov.md/ro/content/autoriza%C5%A3ii-de-mediu-pentru-gestionarea-de%C5%9Feurilor
http://www.madrm.gov.md/ro/content/autoriza%C5%A3ii-de-mediu-pentru-gestionarea-de%C5%9Feurilor
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Ref. Tema Sub-tema Locație Cerințe pentru contractor 
Timp și/sau 
frecvență 

Responsa
bil 
* 

 Proces de 
verificare 

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 
valorificare 
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 
transportul 
deșeurilor 

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 pentru contractor 
Timp și/sau 
frecvență 

Responsa
bil 
* 

 Proces de 
verificare 

WsM-
24 

Eliminare 
deșeuri 

  
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 
prevenirea 

poluării, a apei, 
a solului   

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 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 

Toate 
locațiile 

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

Continuu (pe 
perioada de 
construcție) 

și la 
finalizarea 
lucrărilor 

C 

Inspecții vizuale. 
Auditul 

documentației 
relevante privind 

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

Responsa
bil 
* 

 Proces de 
verificare 

WsM-
28 

Deșeuri 
periculoase 

Operatori 
autorizați de 
gestionarea 
deșeurilor 

Toate 
locațiile 

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

Continuu (pe 
perioada de 
construcție) 

și la 
finalizarea 
lucrărilor 

C 

Inspecții vizuale. 
Auditul 

documentației 
relevante privind 

colectarea și 
transferul 
deșeurilor 

WsM-
29 

Deșeuri 
periculoase 

Furnizori de 
materiale 

periculoase  

Toate 
locațiile 

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

Continuu (pe 
perioada de 
construcție) 

și la 
finalizarea 
lucrărilor 

C 

Inspecții vizuale. 
Auditul 

documentației 
relevante privind 

colectarea și 
transferul 
deșeurilor 

WsM-
30 

Deșeuri 
periculoase 

Filtre de ulei 
Toate 

locațiile 
- Scurgeți filtrele de ulei pentru a elimina excesul de ulei 
 

Continuu (pe 
perioada de 
construcție) 

și la 
finalizarea 
lucrărilor 

C 

Inspecții vizuale. 
Auditul 

documentației 
relevante privind 

colectarea și 
transferul 
deșeurilor 

WsM-
31 

Reabilitarea 
zonelor 

Măsuri 
generale 

Toate 
locațiile 

La finalizarea lucrărilor de construcții, implementați următoarele 
măsuri pentru prevenirea și reducerea impactului generat de deșeuri 

La finalizarea 
lucrărilor  

C 
Inspecții vizuale. 

Auditul 



 

PLAN DE MANAGEMENT AL 
DESEURILOR  

Editia 1 

CONDUCTĂ TRANSPORT GAZE NATURALE DN 600, 

PRESIUNE 55 BAR CU O LUNGIME DE 35.890 km, AMPLASAT 

PE TERITORIUL RAIONULUI CALARASI 

Pagina 

50 /  73 

 
 

Document Nr. CIS-PMD-02 //1250/1/2017; Rev. 1  Page 50 of 73                  

 

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

Responsa
bil 
* 

 Proces de 
verificare 

afectate de 
lucrări 

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  

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 
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Ref. Activitate Descriere Parametru Locație Standarde Frecvență 
KPI 

(Nivel 
1/2/3) 

WsMon-
4 

Final 
destination  

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 

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 și 
zone de 
depozitare 

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

Nivel 2 – trimestrial 

Nivel 3 - lunar 
2 & 3 

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.  
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 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 

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) 

Transpune Decizia Comisiei 2000/532/CE 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 alineatul ( 4 ) din Directiva 91/689/CEE a 
Consiliului privind deșeurile periculoase, ultima oară modificată prin Decizia 
Comisiei 2014/955/UE 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, publicată în Jurnalul 
Oficial al Comunității Europene L 226 din 6 septembrie 2000  

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 

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/
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=374071
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
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 

Legea nr. 277 din 29.11.2018 privind substanțele chimice 
Publicat : 15.02.2019 în Monitorul Oficial Nr. 49-58     art Nr : 109     
Data intrarii in vigoare : 15.02.2020 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=379245  

Transpune parțial: art. 191 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 
din 25 martie 1957, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 326 din 
26 octombrie 2012 (versiunea consolidată); art. 1, 2, 4–6, 8, 35, 43, 46, 47 și 
49 din  Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și 
ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a 
Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (text cu relevanță pentru SEE), publicat în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 353 din 31 decembrie 2008; art. 1–3, 5–
7, 14, 31, 32, 34, 35, 56, 60–62, 68, 118, 119, 121, 123, 125 și 126, anexa IV și 
pct. 18a (Mercur) din anexa XVII din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind 
înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice 
(REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de 
modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 
793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum 
și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 
93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (text cu relevanță pentru 
SEE), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 396 din 30 decembrie 
2006; art. 1–4, 18 și 28 din Regulamentul (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul și importul de 
produse chimice care prezintă risc (reformare) (text cu relevanță pentru SEE), 
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 201 din 27 iulie 2012; art. 1, 
2, 4–6 și 10 din Regulamentul (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 31 martie 2004 privind detergenții (text cu relevanță pentru 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=379245
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 Lista indicativă a legislației din Republica Moldova privind gestionarea 
deșeurilor 

Correspondence with European Directives / Decisions 

SEE), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 104 din 8 aprilie 2004; 
art. 1–3, 28, 29, 31, 33, 40 și 44 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind 
introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 
79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene L 309 din  24 noiembrie 2009; art. 1, 3, 17, 19, 20, 22, 25, 48 și 
anexa V din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea 
produselor biocide (text cu relevanță pentru SEE), publicat în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene L 167 din 27 iunie 2012; art. 1, 3 și 8 din Regulamentul 
(CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din  29 aprilie 
2004 privind poluanții organici persistenți și de modificare a Directivei 
79/117/CEE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 158 din 30 
aprilie 2004; art. 1 din Directiva 2004/9/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 11 februarie 2004 privind inspecția și verificarea bunei practici 
de laborator (BPL) (versiunea codificată) (text cu relevanță pentru SEE), 
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 50 din 20 februarie 2004; 
art. 1 și noțiunea „Buna practică de laborator” din punctul 2.1, secțiunea I a 
anexei 1 din Directiva 2004/10/CE a Parlamentului European și a Consiliului 
din 11 februarie 2004 privind armonizarea actelor cu putere de lege și actelor 
administrative referitoare la aplicarea principiilor bunei practici de laborator 
și verificarea aplicării acestora la testele efectuate asupra substanțelor 
chimice (versiunea codificată) (text cu relevanță pentru SEE), publicată în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 50 din 20 februarie 2004; art. 1 din 
Directiva 2006/66/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 
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 Lista indicativă a legislației din Republica Moldova privind gestionarea 
deșeurilor 

Correspondence with European Directives / Decisions 

septembrie 2006 privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și 
acumulatori și de abrogare a Directivei 91/157/CEE (text cu relevanță pentru 
SEE), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 266 din 26 septembrie 
2006; art. 1 din Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 8 iunie 2011 privind restricțiile de utilizare a anumitor 
substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (text cu 
relevanță pentru SEE), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 174 
din 1 iulie 2011; art. 11 din Directiva 94/62/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 20 decembrie 1994 privind ambalajele și deșeurile de 
ambalaje, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene L 365 din 31 
decembrie 1994. 

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 
 
 

 
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. 

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
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 Lista indicativă a legislației din Republica Moldova privind gestionarea 
deșeurilor 

Correspondence with European Directives / Decisions 
 

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  
Hotărârea Guvernului Nr. 81 din  02.02.2009 pentru aprobarea 
Regulamentului privind bifenilii policloruraţi, cu modificările și completările 
ulterioare 
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=330614
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Anexa E: Evidența și managementul deșeurilor  

Notă: 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 
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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 

Gestionat

e 

   

        

        

        

Secţiunea a 2-a 

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

Profilul raportorului  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. 

 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” 
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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. 

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” 

Codul Y 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 

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 

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.) 



 

PLAN DE MANAGEMENT AL 
DESEURILOR  

Editia 1 

CONDUCTĂ TRANSPORT GAZE NATURALE DN 600, 

PRESIUNE 55 BAR CU O LUNGIME DE 35.890 km, AMPLASAT 

PE TERITORIUL RAIONULUI CALARASI 

Pagina 

61 /  73 

 
 

Document Nr. CIS-PMD-02 //1250/1/2017; Rev. 1  Page 61 of 73                  

 

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 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  

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. 
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.) 

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). 
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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 

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); 
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2) Coloana 1:  data cînd deșeul a fost generat/colectat/recepționat/predat;  
3) Coloana 2: locul depozitării (depozit de deșeuri, încăpere amenajată etc.);  
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 

anua 
  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  

Notă: 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: 
__________________________
_ 
 

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

Ștampila 
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Semnătura 
__________________ 

 

Nr. 
crt.  

Codul 
deșeului 

Denumirea  
deșeului  

Categoria   
deșeului  

Codul Y   
Cantitat
ea, tone 

Codul 
operațiunii  

Entitatea de la 
care au fost 

preluate/care a 
preluat 

deșeurile 

Note  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

        
 
 

 

         

        
 

 

    Total   
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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; 
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); 
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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. 
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Anexa G: Inventarul deșeurilor posibil a fi generate  

 

Deseuri nepericuloase si periculoase generate si modul de gestionare 
 

Nr 
Crt. 

Denumire deseu Cantitate 
estimata a fi 
generata 

Stare 
fizica 
S- solida 
L-lichida 

Cod deseu valorificat eliminat Ramas 
in stoc 

Nepericuloase 

1 Deseuri 
menajere si 
asimilabile 

50 kg/zi S 20 01 08 
20 03 01 

- 50 kg - 

2 Deseuri de la 
sudura 

60 kg/luna S 12 01 13 60 kg/luna - - 

3 Deseuri metalice 200 kg/luna S 17 04 07 
20 01 40 

200 kg/luna - -- 

4 Deseuri lemn 
(resturi 
tamplarie, 
cofraje) 

1t/lucrare  17 02 01 1 t   

5 Deşeuri de  
ambalaje (hârtie 
şi carton, 
materiale 
plastice, lemn, 
metalice, sticlă)  

100 kg/luna  15 01 01 
15 01 02 
15 01 03 
15 01 04 
15 01 07 

100 kg/luna   

Periculoase 

1 Deseuri textile 
contaminate 
(lavete, 
echipamente de 
protectie uzate) 

10-15 
kg/luna 

S 15 02 02* Daca se  
gaseste 
solutie 
Valorificare 
energetica 

Daca nu 
eliminare 
deposit 
deseuri 
periculoase 

 

2 Ambalaje 
contaminate 
(diluant, vopsea, 
grund, ulei) 

100 
kg/lucrare 

S 15 01 10*  100 kg  
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Anexa H: Operatori autorizați pentru preluarea deșeurilor   

In momentul de fata nu sunt incheiate contracte cu operatorii pentru evacuarea deseurilor. Se 

preconizeaza ca acestea se vor incheia in decursul lunii august. 

 

Nr. 
crt. 

Tip deșeu Cod deșeu (conform 
HG 99/2018) 

Denumire 
operator 
autorizat 
pentru 
preluarea 
deșeurilor 

Număr contract 
încheiat cu 
operatorul 
autorizat  

Autorizație de mediu 
operator autorizat pentru 
preluarea deșeurilor 
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Anexa D: Decizie responsabil de deșeuri  
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Anexa I: Proceduri și instrucțiuni pentru gestionarea deșeurilor  

Indeplinirea cerintelor privind gestionarea deseurilor 

Măsuri privind gestionarea deşeurilor în perioada de execuţie:  

- Deşeurile rezultate din activitatea executantului se vor colecta din frontul de lucru, se vor transporta 
cu resurse proprii și depozita temporar la punctul de colectare propriu din organizarea de șantier sau 
punctul de intervenție, după caz. Activitatea de colectare se va organiza și desfășura controlat. De aici 
deseurile se vor preda pe baza de contract catre unitati autorizate in valorificare si/sau eliminarea lor. 

- Zonele de depozitare temporară a deșeurilor vor fi amenajate corespunzător, delimitate și asigurate 
împotriva pătrunderii neautorizate și dotate cu recipiente/pubele adecvate de colectare, de capacitate 
suficientă și corespunzătoare din punct de vedere al protecției mediului. Conform prevederilor legale 
se va asigura colectarea selectivă a deșeurilor pentru care se impune acest lucru.  
 
- Deşeurile se vor colecta selectiv în containere şi se vor depozita temporar în locuri special amenajate;  

- Containerele metalice pentru depozitarea uleiurilor uzate vor fi marcate corespunzător (cu codul 
tipului de ulei uzat) şi vor fi amplasate pe suprafeţe betonate, împrejmuite;  

- deşeurile nu vor fi depozitate în apropierea cursurilor de apă sau a zonelor de protecție;  

- în cadrul organizării de șantier vor fi stabilite zone bine delimitate cu destinația depozitării controlate 
și în condiții de siguranță a deșeurilor;  

- pentru deșeurile menajere și asimilabile vor fi amenajate spații destinate pentru depozitare 
ştemporară și se vor încheia contracte cu unitatea de salubrizare din localitatea cea mai apropiată în 
vederea eliminării acestor tipuri de deșeuri;  

- deşeurile inerte provenite din excavaţii vor fi reciclate în lucrările de acoperire a conductei sau vor fi 
folosite pentru lucrări provizorii de drumuri, platforme etc.  

- atât în timpul perioadei de construcție, cât și în etapa de funcționare orice deşeu metalic va fi depozitat 
în locuri special amenajate în acest sens, avându-se în vedere valorificarea periodică a acestora în unități 
sprecializate pe baza unui contract prestabilit;  

- se va tine evidența gestiunii deșeurilor, o evidență strictă a gestiunii deșeurilor prin completarea lunară 
a fișelor de gestiune a deșeurilor, pe tipuri de deșeuri identificate;  

- gestionarea deșeurilor din ambalaje se va realiza conform prevederilor Legii. 

- transportul deşeurilor în vederea valorificării/eliminării definitive se va efectua pe baza unei 
documentaţii întocmită pentru transferul deşeurilor  

La finalizarea investiţiei terenul ocupat temporar de organizarea de şantier va fi degajat de materiale 
şi deşeuri rezultate din activitatea de construcţie a obiectivului. 
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Terenul va fi nivelat şi adus la cota iniţială prin utilizarea pământului în exces rezultat din excavaţii. 

- În cazul producerii deversării, se va izola zona în care s-a produs deversarea şi se vor folosi materiale 
absorbante. 

- Remedierea solului în zona afectată. 

- Personalul se va instruii in vederea respectarii prevederilor de protectia a mediului, colectarii selective 

a deseurilor. 

- se asigura transportul deşeurilor în condiţii de siguranţă prevenindu-se împrăştierea deşeurilor şi 

emanaţii de noxe în timpul transportului, astfel încât să fie respectate normele privind sănătatea 

populaţiei şi a mediului înconjurător; 

- se va asigura protecţia solului prin evitarea scurgerilor de produse petroliere si substante chimice pe 

sol şi prin îndepărtarea suprafeţelor contaminate accidental şi neutralizarea lor corespunzătoare; 
 

Măsuri privind gestionarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase în perioada de execuţie:  
Substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse: 
 - combustibil (motorina) folosit pentru utilaje şi vehicule de transport;  
- lubrifianţi (uleiuri);  
- vopsele, diluant – folosite pentru lucrările de protecţie a conductei 
- Substanţele şi preparatele chimice periculoase vor fi gestionate în conformitate cu prevederile legale;  

- Toate substanţele şi preparatele chimice procurate de la furnizori, care se folosesc pe amplasament, 
vor fi însoţite de fişele tehnice de securitate, care sa corespundă cerinţelor Regulamentului 1907/2006 
(REACH), Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 în ceea ce priveşte conţinutul lor.  

- Utilajele vor fi aduse in şantier în perfecta stare de funcţionare, având făcute reviziile tehnice şi 
schimburile de lubrefianţi;  

- Schimbarea lubrefianţilor se va executa dupa fiecare sezon de lucru în ateliere specializate;  

- Vopselele, grundul si  diluantul sunt livrate in ambalajul original, stocate in magazie inchisa (baraca 

metalica); Acestea se aprovizioneaza in recipiente metalice sau plastice. Acestea sunt pastrate in 

ambalajele originale, conform certificatelor de calitate si a fiselor de siguranta ce le insotesc. 

- se vor respecta prevederile legale cu privire la gestiunea substantelor si preparatelor chimice 

periculoase 

- se vor tine evidentele cantitative, calitative si a mijloacelor de asigurare pentru substantele si 

preparatele chimice aprovizionate, utilizate. 


