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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- 

http://www.cisgaz.com/
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Loc. Tg. Mures, bd. Pandurilor 
nr. 72 ap.3; înregistrată la 
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 
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d) Informații privind entitatea responsabilă de implementarea Planului de management al 
resurselor de apă 

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 

1.2. Scopul Planului de management al resurselor de apă  

Activitățile de construcție a proiectului necesită utilizarea unor resurse de apă și vor conduce la 

generarea de ape uzate. Deasemenea, se vor derula activități de construcție a traversărilor de ape în 

corpuri de apă prin săpătură în șanț deschis. Aceste activități crează perturbări ale patului cursurilor 

de apă și conduc la o creștere a materiilor în suspensie (având ca rezultat creșterea turbidității) și un 

risc de contaminare a apelor.  

Utilizarea resurselor de apă și descărcările de ape uzate (inclusiv deversări accidentale) precum și 

realizarea activităților de construcție în corpurile de apă au potențialul de a genera un impact negativ, 

respectiv un risc pentru sănătatea umană, proprietăți și mediu. Riscurile asociate trebuie să fie adecvat 

identificate și gestionate. 

Scopul acestui Plan este definirea cerințelor minime de mediu (acțiuni de gestiune și control, măsuri 
de atenuare și acțiuni de monitorizare) care trebuie respectate și implementate pe teren pentru a 
gestiona în mod adecvat resursele de apă pe parcursul fazei de construcție a proiectului, pentru a 
preveni riscurile și a aborda impacturile potențiale, protejând astfel sănătatea umană și mediul. 

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 resurselor de apă, 
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 necesar a fi aplicate de S.C. CIS 

GAZ S.A. (și subcontractorii acestuia) pentru gestionarea adecvată a resurselor de apă  

 Acoperă atât impactul emisiilor accidentale cât și a celor ”normale” (sau preconizate) ca 

urmare a utilizării resurselor de apă  (de ex. hidrotestare), a activităților desfășurate în 

cursurile de apă (în cazul traversărilor) precum și al descărcării apelor uzate; 

 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. 
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1.3. Abordarea Proiectului privind managementul resurselor de apă  

Abordarea privind managementul resurselor de apă și managementul potențialelor riscuri și  

impacturi asupra mediului acvatic în etapa de construcție a Proiectului se bazează pe următoarele 

principii: 

 Conformarea cu cerințele privind managementul resurselor de apă, atât în termeni de 

gestionare a consumului de apă și a disponibilității acesteia ca resursă (disponibilitatea pentru 

alți utilizatori) cât și în termeni de calitate ai apei, o gestionare adecvată a apelor uzate pe 

amplasamente (inclusiv ape uzate menajere/ape reziduale sanitare din organizările de 

șantier, scurgeri care conțin sedimente sau contaminanți, efluenți de deshidratare (dacă 

deshidratarea este necesară), ape pentru testarea hidrostatică. Aceste cerințe sunt stabilite 

în 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 

 Identificarea nevoilor de apă ca resursă naturală (precum și a altor utilizări potențiale și 

utilizatorii de apă) și elaborarea unui inventar al locațiilor potențiale și a impacturilor 

potențiale, care să fie actualizate în permanență pe toată durata construcției. 

Modul de utilizare a resurselor de apă și managementul apelor uzate aplicat S.C. CIS GAZ S.A. 

este prezentat în Anexa D a prezentului plan.    

 Implementarea măsurilor de control al eroziunii în general și în mod special pe malurile 

râurilor pentru a gestiona turbiditatea/calitatea  apei precum și impacturile asociate asupra 

biodiversități și mediului social 

 Planificarea adecvată a traversării cursurilor de apă și realizarea lucrărilor conform 

plafinicării și în cel mai scurt timp posibil, pentru:   

o reducerea interferențelor cu vegetația ripariană și realizarea tuturor lucrărilor din 

interiorul cursurilor de apă astfel încât să se controleze turbiditatea / calitatea apei și 

biodiversitatea / impactul social asociat; 

o reducerea interferenței cu nivelul și debitul normal al râului, astfel încât să nu 

interacționeze cu alți utilizatori în aval; și 

o asigurarea restaurării cât de curând posibil pentru a se minimiza impacturile asociate 

lucrărilor de construcție. 

 Dezvoltarea și implementarea unor declarații de metodă de construcție adecvate, incluzând 

măsuri împotriva sedimentării și transportului suspensiilor în corpurile de apă și pentru a 

asigura colectarea apelor din zonele de lucrări    

 Se va preveni contaminarea apei prin controlul utilizării substanțelor periculoase și 

gestionarea deșeurilor în imediata proximitate a cursurilor de apă, controlul deversărilor de 

ape uzate în cursurile de apă, asigurarea monitorizării adecvate a calității apelor deversate 

înainte de orice evacuare  

 Se va asigura monitorizarea/controlul calității apei din râuri 

 Se va asigura planificarea și implementarea adecvată a testărilor hidrostatice, cu 

reutilizarea apei atunci când este posibil, controlul utilizării chimicalelor și minimizarea 

impactului deversării acestor ape uzate (inclusiv în ce privește locațiile, controlul eroziunii și 

calitatea acestora).  
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 Se va realiza instruirea corespunzătoare a personalului contractorului și subcontractorilor 

privind utilizarea adecvată a resurselor de apă 

 Se vor dezvolta proceduri adecvate de inspecție și audit ce acoperă toate etapele de 

management al resurselor de apă.  

 S.C. CIS GAZ S.A. va dezvolta un Plan de intervenție în situații de accidente/poluări 

accidentale. 

 S.C. CIS GAZ S.A. se va asigura ca toate incidentele din timpul activităților de construcție 

referitoare la resursele de apă sunt prompt abordate, investigate și raportate. 

S.C. CIS GAZ S.A.ce realizeaza planul va stabili proceduri adecvate de management, inspecție și audit 

ce vor avea în vedere toate etapele de management al resurselor de apă, modul de implementare al 

acestora.    

Procedurile și instrucțiunile aplicate de către S.C. CIS GAZ S.A. sunt prezentate în Anexa E a prezentului 

Plan de management.   
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1.4. Managementul documentelor   

 

Abordarea Proiectului cu privire la managementul resurselor de apă pe parcursul etapei de construcţii, 
mai exact pentru asigurarea şi managementul furnizării de apă şi managementul apei uzate (în 
termeni de contaminare potenţială/ calitatea apei), inclusiv managementul riscurilor şi conseciţelor 
potenţiale asupra mediului acvatic, se va baza pe următoarele principii fundamentale, care vor fi luate 
în considerare în mod explicit, în conformitate cu prezentul plan: 

 Respectarea tuturor cerinţelor aplicabile referitoare la managementul resurselor de apă, atât 
în ceea ce priveşte managementul consumului şi disponibilităţii apei ca resursă naturală 
(disponibilitate pentru alţi consumatori), cât şi în în termeni de calitate a apei, printr-un management 
adecvat al apei uzate pe amplasament, incluzând: apa uzată menajeră/ de la instalaţiile sanitare de la 
campusurile de construcţii şi facilităţile de cazare a muncitorilor,...; scurgeri conţinând sedimente în 
suspensie sau elemente contaminante;purificarea scurgerilor (dacă se cere purificarea); şi 
hidrotestarea. Asemenea cerinţe sunt stabilite prin „Documentaţia Sursă”, în special întreaga legislaţie 
naţională şi EU, şi Bunele Practici Internaţionale în construcţii. 

 Identificarea nevoilor de apă ca resursă naturală (precum şi a altor potenţiale utilizări ale apei 
şi a potenţialilor consumatori) şi elaborarea unui inventar de locaţii probabile şi a consecinţelor 
potenţiale, care să fie actualizat în mod continuu pe parcursul lucrărilor. 

 Implementarea măsurilor de control al eroziunii în general şi în special a malurilor râurilor, 
precum şi măsuri de prevenire a scurgerii sedimentelor în corpurile de apă, pentru a se controla astfel 
turbiditatea/ calitatea apei şi impactul aferent asupra biodiversităţii/ domeniului social. 

 Planificarea traversărilor cursurilor de apă în mod corespunzătorşi construirea acestora 
potrivit planificării în cel mai scurt timp posibil, aşadar: 

O reducerea interferenţei cu vegetaţia riverană şi a tuturor lucrărilor din apă, astfel încât să se 
controleze turbiditatea/ calitatea şi impactul aferent asupra biodiversităţii/ domeniului 
social;oreducerea interferenţei cu nivelul normal al albiei şi debitului râului, astfel încât să nu se 
interfereze cualţi consumatori din aval; şi 

O asigurarea faptului că restaurarea începe cât mai curând posibil, astfel încât să se 
minimizeze toate consecinţele legate de construcţii. 

Elaborarea şi implementarea unor instrucţiuni adecvate pentru metodele de construcţii, 
incluzând măsuri împotriva sedimentării şi a transportului materialelor solide la corpurile de apă şi 
menţinerea apei în afara zonelor de lucru. 

Prevenirea contaminării apei prin controlul folosirii substanţelor periculoase şi managementului 
inadecvat al deşeurilor în imediata apropiere a corpurilor de apă, şi controlul deversării de apă 
uzată în cursurile de apă, precum şi monitorizarea adecvată a acesteia, prealabilă oricărei 
deversări. 

Asigurarea monitorizării/ controlului adecvat al calităţii apei din râuri. 

Asigurarea unei planificări şi implementări adecvate a testelor hidrostatice, evitându-se utilizarea 
excesivă a resurselor de apă şi reutilizând apa oricând este posibil, controlând folosirea 
chimicalelor şi minimizând consecinţele deversării de apă uzată (inclusiv controlul şi calitatea 
locaţiei/ eroziunii). 

Furnizarea „trainingului de competenţă” privind utilizarea adecvată a resurselor de apă pentru 
tot personalul CIS GAZ şi subcontractorilor; 
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Elaborarea procedurilor adecvate de inspecţie şi audit care să acopere toate etapele 
managementului resurselor de apă (pentru a se asigura că acesta este eficace); 

Asigurarea faptului că antreprenorii au Planuri de Intervenţie corespunzătoare în caz de de 
accidente/ poluare accidentală, mai exact pentru recuperarea scurgerilor şi intervenţia de 
urgenţă; 

Asigurarea faptului că toate accidentele şi incidentele care implică resurse de apă sunt imediat 
soluţionate, investigate şi raportate la timp.Implicaţiile ecologice ale oricărei traversări de cursuri 
de apă sunt analizate în Planul de Management pentru Biodiversitate. 
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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. 
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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.  

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.  
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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 :  

 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.  
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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.  

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 
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Tipul ariei  Numele ariei naturale 
protejate 

Localizare   
(km) 

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

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 

 
 
 
 
 

Arii naturale protejate  
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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.. 

 

 

 

 



 

PLAN DE MANAGEMENT AL 
RESURSELOR DE APA  

Editia 1 

CONDUCTĂ TRANSPORT GAZE NATURALE DN 600, 

PRESIUNE 55 BAR CU O LUNGIME DE 35.890 km, AMPLASAT 

PE TERITORIUL RAIONULUI CALARASI 

Pagina 

17 /  43 

 

Nr. Documement CIS-PMRA-02 //1250/1/2017; Rev. 1  Page 17 of 43                  

  

 

 

 

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; 
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 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 
 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 
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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; 

-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; 
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-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.  

      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. 
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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 privind managementul resurselor de apă 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.     

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.  

 

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 

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 

 

, Roles and Responsibilities  

 

5. Roluri și responsabilități  

5.1. Prezentare generală  
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O abordare integrată pentru managementul resurselor de apă implică o serie de factori interesați, 
inclusiv compania, contractorii (și subcontractorii), autoritățile locale, agențiile de reglementare și 
publicul general.  

Prin urmare, gestionarea eficientă a resurselor de apă necesită procese solide privind diseminarea 
informațiilor, formarea și desemnarea responsabilităților pentru acțiunile de gestionare și control, 
măsurile de atenuare, acțiunile de monitorizare și acțiunile de remediere / corecție. 

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 atenuare și acțiuni de management) și Anexa B (cerințe de 
monitorizare) 

 

Activități Beneficiar Contractori 

Planificare   

Diseminarea informațiilor   

Managementul impacturilor   

Implementarea acțiunilor de 
reducere/atenuare 

  

Instruire profesională   

Supraveghere și control   

Monitorizare și audit   

Raportare   

Acțiuni corective   

Managementul cooperării   

 

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 Resurselor de Apă. Contractorii sunt de asemenea responsabili de asigurarea faptului 
că aceste cerințe sunt îndeplinite și de către subcontractori.  

Responsabilitatea pentru managementul resurselor de apă în timpul construcției, inclusiv cu privire la 
toate problemele potențial legate de calitatea apei, revine S.C. CIS GAZ S.A., în conformitate cu 
principiul "poluatorul plătește". 
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Contractorul S.C. CIS GAZ S.A. are obligația de a nominaliza un responsabil de mediu (cu 
responsabilități și în ceea ce privește managementul resurselor de apă).  

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

Rolurile și responsabilitățile Contractorului 

Rol Responsbilități 

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

- Se asigură că Planul de management al resurselor de apă este realizat în 
conformitate cu Planul de management al resurselor de apă realizat de 
beneficiar  

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

- Manager de proiect si 
reprezentant SSM 

- Revizuiește Planul de management 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 resurselor de apă și ale Vestmoldtransgaz    

- Desemnează persoana responsabilă pentru implementarea cerințelor din 
acest Plan,   

- Notifică reprezentantul permanent în teren al Vestmoldtransgaz înainte de 
începerea lucrărilor în secțiunile de conductă din apropierea râurilor și 
canalelor, 

- Dezvoltă un Plan de monitorizare a calității apei (ce va fi aprobat de 
Vestmoldtransgaz) și se asigură că monitorizarea calității apei se realizează de 
entități acreditate (coroborat cu situația legală existenta în Republica Moldova 
privind acreditările) 

- Păstrează toate informațiile relevante cu privire la managementul resurselor 
de apă și se asigură că sunt înregistrate și raportate adecvat, inclusiv un 
inventar actualizat, identificarea și cuantificarea resurselor de apă utilizate pe 
amplasamente și informații privind durata activităților de construcție la 
traversarea apelor 

- Responsabil de mediu 
- Se asigură că întreg personalul beneficiază de instruirea necesară în ceea ce 

priveste managementul resurselor de apă, în special pentru cei care lucrează 
în proximitatea sau interiorul cursurilor de apă 

- Realizează inspecții regulate și audituri în zonele de lucrări pentru a se asigura 
că toate activitățile se derulează în acord cu cerințele din acest Plan 

- Identifică orice neconformitate sau potențială neconformitate, se asigură că 
sunt luate toate măsurile necesare pentru remedierea neconformității și 
dezvoltă planuri de acțiuni corective și planuri de acțiuni preventive pentru 
prevenirea repetării  neconformității. 

- Monitorizează și raportează către Vestmoldtransgaz performanța 
implementării Planului de management conform  indicatorilor de performanță 
stabiliți (KPI) 

- Raportează toate riscurile și situațiile de neconformare către 
Vestmoldtransgaz. 
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Rol Responsbilități 

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

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

 

6. Management, Atenuare, Monitorizare și Verificare   

6.1. Acțiuni de management  și măsuri de atenuare  

Pentru managementul adecvat al resurselor de apă 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 

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 Sistemului de Management   
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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 
Vestmoldtransgaz 

Vestmoldtransgaz   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 

Vestmoldtransgaz 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. 

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 Resurselor de 
apă 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 WR Mon 1 la 
WR Mon 8 

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 

WR Mon 1 la 
WR Mon 8 

Toate acțiunile 
identificate in Anexa A 
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ID KPI 
Țintă/Acțiune Valoare 

prag 
Măsuri de 

monitorizare 

Măsuri de 
management, atenuare 

asociate   
KPI-003 Timp suplimentar (raportat la  

planificat) petrecut pentru 
realizarea activităților de 
construcție în apă / traversări 
de ape 

 

Zero zile   N/A WR M-02 

KPI-004 Numărul de cazuri raportate 
de emisii necontrolate de 
ape reziduale, care au avut 
potențialul de a afecta 
oamenii, proprietățile sau 
mediul   

Zero pe an 
Minimizare și 

îmbunătățire continuă 

WR Mon 3  
WR Mon 7 
WR Mon 8 

Toate acțiunile 
identificate in Anexa A 

KPI-005 Număr de incidente de 
poluare a apei 

Zero pe an 

 
WR Mon 7 

Toate acțiunile 
identificate in Anexa A 

KPI-006 Număr de rapoarte de 
monitorizare pentru apă și 
parametrii monitorizați 

Verificarea frecvenței 
de monitorizare a apei 

și parametrii 
monitorizați  

WR Mon 3 
N/A 

KPI-007 Număr de neconformități cu 
limitele admisibile pentru 
apă 

Respectarea limitelor 
admisibile pentru apă 
(conform standardelor 

de Proiect) 

WR Mon 3 
N/A 

KPI-008 Volumul de apă consumat 
pentru testarea hidrostatică 

Reutilizarea apei de 
hidrotestare la 

următoarea secțiune, 
atunci când este 

posibil 

WR Mon 9 
Toate acțiunile 
identificate in Anexa A, 
în special WRM-15, 
WRM-16, WRM-17, 
WRM-19 

KPI-009 Număr de posibile incidente 
(near misses) raportate 

N/A N/A N/A 

KPI-010 Numărul de reclamații din 
partea comunității în ceea ce 
privește disponibilitatea apei, 
calitatea/turbiditatea apei 

Zero reclamații pe an  

 

N/A Toate acțiunile 
identificate in Anexa A 

KPI-011 % din personal care a 
beneficiat de formare 
relevantă și adecvată 

 
100%  

WR Mon 5 A se vedea secțiunea 6.5 

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 

Nevoile de training pentru întregul personalul CIS GAZ trebuiesc identificate de la început, 

înainte de începerea lucrărilor de construcţii, şi un plan de training trebuie elaborat. Antreprenorii vor 

fi obligaţi să se asigure că toţi muncitorii care efectuează activităţi de construcţii în apropierea 

corpurilor de apă, şi anume cei implicaţi în traversările cursurilor de apă,să beneficieze de training 

specializat corespunzător, astfel încât să poată fi controlat şi atenuatimpactul proiectuluiasupra 

configuraţiei normale a cursului de apă şi asupra calităţii apei, care are potenţialul de a vătăma 

ecosistemele acvatice şi de a afecta negativ alţi consumatori din aval. Acelaşi lucru este valabil şi 

pentru toţi muncitorii implicaţi în hidroteste, care trebuie să beneficieze de training specializat 

corespunzător cu privire la reutilizarea apei pentru hidroteste pentru mai multe secţiuni ale 

conductei, chimicale care pot şi nu pot fi folosite în apa pentru hidroteste şi proceduri referitoare la 

extragerea şi deversarea apei pentru hidroteste.Training adecvat trebuie deasemenea furnizat celor 

care monitorizează conformitatea cu cerinţele referitoare la managementul apei stipulate in plan. 
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Anexe 

Anexa A: Acțiuni de management și măsuri de atenuare  

 
Ref. 

Tema Sub-tema Locatie Cerința 
Timp și/sau 
frecvență 

Respon
sabil 

* 
 Proces de verificare 

WRM-
01 

Controlul 
eroziunii și 

calitatea apelor 
de suprafață 

Controlul 
sedimentelor 

Traversări ape 

Implementarea tuturor măsurilor privind controlul eroziunii 
malurilor râurilor, conform autorizațiilor privind 
managementul apei, pentru a evita transportul sedimentelor 
în corpurile de apă și deteriorarea calității apei 

În timpul 
traversării apelor 

C Inspecții vizuale 

WRM-
02 

Controlul 
eroziunii și 

calitatea apelor 
de suprafață 

Controlul 
sedimentelor și 

planificarea 
curățirii 

vegetației 

Traversări ape 

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

Continuu  
(în timpul 

traversării prin 
săpătură în șanț 

deschis) 

C 

Revizuirea planificării 
traversării apelor / 

programarea, încadrarea în 
timpul planificat și 

respectarea planificării 
ulterioare 

WRM-
03 

Controlul 
eroziunii și 

calitatea apelor 
de suprafață 

Controlul 
sedimentelor și 

planificarea 
curățirii 

vegetației 

Traversări ape 

Vegetația riverană va fi defrișata imediat înainte de realizarea 
trecerii, pentru a minimiza eroziunea malurilor și 
transportarea solului/sedimentelor în cursul de apă și 
deteriorarea calității apei 

Înainte de 
traversarea prin 
săpătură în șanț 

deschis 

C 

Revizuirea planificării 
proiectului, a traversării 
râurilor și a timpului de 

curățare a vegetației 



 

PLAN DE MANAGEMENT AL 
RESURSELOR DE APA  

Editia 1 

CONDUCTĂ TRANSPORT GAZE NATURALE DN 600, 

PRESIUNE 55 BAR CU O LUNGIME DE 35.890 km, AMPLASAT 

PE TERITORIUL RAIONULUI CALARASI 

Pagina 

29 /  43 

 

Nr. Documement CIS-PMRA-02 //1250/1/2017; Rev. 1  Page 29 of 43                  

  

 
Ref. 

Tema Sub-tema Locatie Cerința 
Timp și/sau 
frecvență 

Respon
sabil 

* 
 Proces de verificare 

WRM-
04 

Controlul 
eroziunii și 

calitatea apei de 
suprafață 

Controlul 
scurgerilor de 

sedimente 

  Zone cu pantă 
direcționată spre 
cursurile de apă 

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

Înainte de etapa 
de construcție în 
anumite fronturi 

C 

Inspecții vizuale asupra 
structurilor privind 

controlul eroziunii sau 
altor măsuri pentru a evita 
scurgerile de sediment să 
ajungă în cursurile de apă 

WRM-
05 

Controlul 
poluării apei 

Declarații de 
metodă – 
tehnici de 

izolare 

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

Continuu în 
timpul 

constructiei 
C 

Inspecții vizuale pentru 
implementarea tehnicilor 

de izolare indicate 

WRM-
06 

Controlul 
eroziunii 

Acces trafic 
Toate cursurile de 

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

Continuu în 
timpul 

constructiei 
C 

Revizuirea tematicii de 
instruire și inspecții vizuale 
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Ref. 

Tema Sub-tema Locatie Cerința 
Timp și/sau 
frecvență 

Respon
sabil 

* 
 Proces de verificare 

WRM-
07 

Calitatea apei 
de suprafață 

Controlul și 
tratamentul 
apelor uzate 

Toate cursurile de 
apă, în mod special 

la traversările de 
ape 

Dotarea cu toalete temporare a tuturor organizărilor de 
șantier și de-a lungul întregului culoar de lucru. 
Trebuie prevenită pătrunderea directă a apelor uzate în apele 
de suprafață (inclusiv scurgeri de ape din fronturile de lucru), 
cu excepția cazului în care se efectuează evaluare și se 
consideră că apele sunt sigure, sau în cazul în care apele sunt 
tratate.   

Continuu în 
timpul 

constructiei 
C 

Revizuirea și inspecția 
modului de colectare a 

apelor uzate și 
eliminare/descărcare; 
verificarea rezultatelor 
monitorizării calității 

apelor uzate  

WRM-
08 

Controlul 
poluării apei 

Contaminare 
potențială 

(beton) 

Toate cursurile de 
apă 

Controlați amplasarea betonului în sau în apropierea oricărui 
curs de apă, pentru a minimiza riscul de poluare. 

Continuu în 
timpul 

constructiei 
C Inspecții vizuale  

WRM-
09 

Resurse de apă 
Mentenanța 
vehiculelor 

Toată aria 
proiectului 

Întreținerea și spălarea vehiculelor ar trebui să aibă loc în 
garaje și unități de spălare, nu pe amplasamentele de lucrări, 
pentru a evita scurgerile de combustibili, uleiuri și alte 
substanțe toxice/periculoase în sol/apă. 
Toate materialele utilizate pentru construcții nu trebuie să fie 
depozitate în apropierea cursurilor de apă, ci în depozite de 
materiale care trebuie să fie spații îngrădite și acoperite, 
astfel încât să nu existe pericolul de deversare în apele de 
suprafață. 

Continuu în 
timpul 

constructiei 
C 

Revizuirea tematicii de 
instruire și inspecții vizuale 
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Ref. 

Tema Sub-tema Locatie Cerința 
Timp și/sau 
frecvență 

Respon
sabil 

* 
 Proces de verificare 

WRM-
10 

Resurse de apă 
Mentenanța 
vehiculelor 

Toată aria 
proiectului 

Dacă nu este posibilă întreținerea și spălarea vehiculelor în 
unități specializate: 
- Realimentarea cu combustibil și lubrifierea echipamentelor, 
precum și spălarea și întreținerea, nu se efectuează la o 
distanță mai mică de 50 m de caracteristicile de apă de 
suprafață. 
- Se vor marca clar toate zonele de spălare și întreținere și se 
vor informa muncitorii că toată spălarea / întreținerea trebuie 
să aibă loc în această zonă marcată. 
- Aceste zone trebuie să fie conectate în mod corespunzător 
la un sistem de scurgere de ape pluviale; drenajul contaminat 
de pe urma întreținerii va fi curățat de deșeuri periculoase. 
- Pentru a evita contaminarea apei freatice, aceste activități 
vor fi realizate numai deasupra unei suprafețe izolatoare și 
impermeabilă corespunzătoare. 
- Se va gestiona tot petrolul, antigelul, solvenții utilizați și alte 
produse chimice legate de automobile în conformitate cu 
instrucțiunile producătorului și legislația națională. 

Continuu în 
timpul 

constructiei 
C 

Revizuirea tematicii de 
instruire și inspecții vizuale 
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Ref. 

Tema Sub-tema Locatie Cerința 
Timp și/sau 
frecvență 

Respon
sabil 

* 
 Proces de verificare 

WRM-
11 

Calitatea apei 
de suprafață 

Traversări ape 
Declarații de 

metodă 
Îngroparea 
conductei 

 

Traversări ape 

Nivelul și materialul patului natural al cursului de apă trebuie 
menținute pe cât posibil. Conducta trebuie îngropată sub 
nivelul patului natural pentru a permite menținerea nivelului 
patului natural. 
Debitele / regimurile naturale de curgere trebuie menținute 
în timpul lucrărilor în cursurile de apă, pe cât posibil, în orice 
moment, deoarece variațiile vitezei apei pot provoca 
eroziunea malurilor corpurilor de apă sau depunerea 
sedimentelor transportate pe fund.  
Lucrările propuse nu trebuie să influențeze sau să modifice 
(decât în măsură foarte mică, regimul de curgere a apelor 
subterane, pentru  evitarea  fenomenelor de înmlăștinire  sau 
sărăturare a solurilor din zonele adiacente. 

în timpul 
constructiei / 

traversări de ape 
C Inspectii vizuale 

WRM-
12 

Resurse de apă 
– 

disponibilitatea 
pentru 

utilizatori 

Traversări ape 
Declarații de 

metodă 
Debite râuri 

Toate râurile 

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

în timpul 
constructiei / 

traversări de ape 
C 

Revizuirea declarațiilor de 
metodă 

Inspectii vizuale  

WRM-
13 

Traversări de 
ape/calitatea 

apei 
Turbiditate 

Atunci când sunt 
autorizate extrageri 

de apă sau 
receptori sensibili 

de biodiversitate la 
2 km în aval  

În timpul lucrărilor de traversare a apei în albia râului, 
monitorizați turbiditatea în acele râuri unde sunt autorizate 
extrageri de apă și / sau receptori sensibili de biodiversitate 
identificați în limita a 2 km în aval și luați măsuri corective 
acolo unde este necesar. 

în timpul 
constructiei / 

traversări de ape 
C 

Auditul rezultatelor 
monitorizării turbidității 
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Ref. 

Tema Sub-tema Locatie Cerința 
Timp și/sau 
frecvență 

Respon
sabil 

* 
 Proces de verificare 

WRM-
14 

Controlul 
eroziunii și 
restaurare 

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

După finalizarea 
traversărilor în 

săpătură în șanț 
deschis 

C 

Revizuirea construcției/ 
Revizuirea declarațiilor de 

metodă 
Inspectii vizuale 

WRM-
15 

Resurse de apă 

Apă testare 
hidrostatică – 

permis de 
extracție 

Toată aria 
proiectului (locații 

de testare 
hidrostatică) 

Pentru apa de testare hidrostatică, se vor obține autorizații 
pentru utilizarea apei din sursele din apropiere și se va 
respecta cantitatea de apă autorizată  

Înainte de 
lucrările de 

construcții (o 
lună) 

C 

Auditul existenței 
permiselor de extragere a 
apei și înregistrări privind 
apa extrasă comparativ cu 

permisele 

WRM-
16 

Resurse de apă 
Apă testare 

hidrostatică – 
rata de extracție 

Toată aria 
proiectului (locații 

de testare 
hidrostatică) 

Se vor urma recomandările IFC, adică, rata de retragere a apei 
pentru testare (sau volumul ei) nu trebuie să depășească 10 % 
din debitul fluxului (sau volumul) sursei de apă 

În timpul 
aprovizionării cu 

apă pentru 
testarea 

hidrostatică 

C 

Auditul înregistrărilor 
cantităților de apă extrasă 

comparativ cu 
măsurătorile de debit  

WRM-
17 

Calitatea apei 
Apă testare 

hidrostatică - 
eliminare 

Toată aria 
proiectului (locații 

de testare 
hidrostatică) 

Se vor urma strict cerințele de eliminare a reziduurilor și alte 
cerințe din autorizația de utilizare a apei 

După testarea 
hidrostatică  

C 
Auditul conformării cu 

cerințele din autorizația de 
utilizare a apei 

WRM-
18 

Calitatea 
apei/apei 
subterane 

Apă testare 
hidrostatică - 

eliminare 

Toată aria 
proiectului (locații 

de testare 
hidrostatică) 

Dacă este necesară deversarea în apele de suprafață sau pe 
suprafața pământ, se va reduce necesitatea pentru substanțe 
chimice prin minimizarea timpului în care apa de testare 
rămâne în echipament sau conductă 

Continuu în 
timpul testării 
hidrostatice 

C 
Auditul planificării testelor 

hidrostatice și inspecții 
vizuale 
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Ref. 

Tema Sub-tema Locatie Cerința 
Timp și/sau 
frecvență 

Respon
sabil 

* 
 Proces de verificare 

WRM-
19 

Resurse de apă 
Apă testare 

hidrostatică - 
reutilizare 

Toată aria 
proiectului (locații 

de testare 
hidrostatică) 

Dacă este necesară deversarea în apele de suprafață sau pe 
suprafața pământ, se va utiliza aceeași apă de hidrotestare 
pentru mai multe porțiuni 

Continuu în 
timpul testării 
hidrostatice 

C 
Auditul planificării testelor 

hidrostatice și inspecții 
vizuale 

WRM-
20 

Resurse de apă 
și calitate 

Apă testare 
hidrostatică - 

permise 

Toată aria 
proiectului (locații 

de testare 
hidrostatică) 

Apa de testare hidrostatică trebuie să fie tratată pentru a 
respecta standardele de proiect, definite ca cele mai stricte 
dintre limitele naționale de evacuare, limitele permiselor de 
retragere a apei și limitele de emisie a apei IFC Hydrotesting 
(IFC, 2007b). 

Înainte de 
descărcarea 

apelor din teste 
hidrostatice 

C 
Auditul rezultatelor de 
monitorizare a apei de 

hidrotestare 

WRM-
21 

Controlul 
eroziunii, 
inundații 

Descărcări ape 
hidrotestare 

Toată aria 
proiectului (locații 

de testare 
hidrostatică) 

Dacă descărcarea are loc pe pământ, locul de descărcare 
trebuie să fie selectat pentru a preveni inundațiile, eroziunea, 
sau scăderea capacității agricole  a pământului 

Înainte de 
testarea 

hidrostatică (o 
săptămână) 

C 
Auditul planificării testelor 

hidrostatice și inspecții 
vizuale 

WRM-
22 

Controlul 
eroziunii  

Descărcări ape 
hidrotestare 

Toată aria 
proiectului (locații 

de testare 
hidrostatică)  

Se vor instala rezervoare sau disipatoare de energie (de 
exemplu, anrocament de protecție, placare, prelate) pentru 
prevenirea eroziunii din cauza fluxului de descărcare 

Înainte de 
descărcarea 

apelor din teste 
hidrostatice 

(imediat înainte)  

C 
Revizuirea declarațiilor de 

metodă 
Inspectii vizuale 

 

LEGENDĂ: 

VMTG – Vestmoldtransgaz 

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

Anexa B: Cerințe de monitorizare  

Ref. Activitate Descriere Parametru Locație Standarde Frecvență 
KPI (Nivel 

1/2/3) 

WR 
Mon 

1 

Monitorizarea 
conformării 

Inspecția vizuală a structurilor 
instalate 

Structuri instalate 
Fronturi de lucru, 
structuri instalate  

Structuri instalate la locații și 
eficiente 

Continuu în timpul 
construcției 

2 & 3 

WR 
Mon 

2 

Monitorizarea 
conformării 

Verificarea obținerii și valabilității 
permisului de retragere a apei (în 
cazul în care este necesar unul 
pentru aprovizionarea cu apă 
pentru hidrotestarea conductei) 

Document "Permis de 
extragere a apei" 

Toate punctele de 
extracție a apei 

Conformarea cu 
condițiile/cerințele din permise 

O lună înainte de 
începerea lucrărilor 

2 & 3 

WR 
Mon 

3 

Monitorizarea 
conformării 

Monitorizarea calității apei pentru 
testarea hidrostatică în vederea 
îndeplinirii criteriilor de descărcare 
aplicabile 

Parametrii de calitate 
stabiliți în Permisul de 
extragere a apei (în cazul în 
care este necesar un 
asemenea permis) 
 
Se vor monitoriza minim: 
pH, materii în suspensie și 
produse petroliere în 
situația în care nu se adaugă 
chimicale în apa de testare 
hidrostatică.  
 
Dacă se adaugă chimicale în 
apa de testare hidrostatică, 
se vor monitoriza toți 

Toate punctele de 
descărcare a apei de 
hidrotestare 

Standarde IFC (International 
Finance Corporation’s): 
Pentru descărcarea în ape de 
suprafață sau pe sol: 
o Conținut total de hidrocarburi : 
10 mg/L 
o pH: 6 - 9 
o BOD: 25 mg/L 
o COD: 125 mg/L 
o Materii totale în suspensie: 35 
mg/L   
o Fenoli: 0.5 mg/L 
o Sulfuri: 1 mg/L 
o Metale grele(total): 5 mg/L 

Înainte de utilizare și 
înainte de descărcarea 
apei pentru 
hidrotestare 

2 & 3 
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Ref. Activitate Descriere Parametru Locație Standarde Frecvență 
KPI (Nivel 

1/2/3) 

parametrii din standardele 
IFC (International Finance 
Corporation’s), respectiv:  
conținut total de 
hidrocarburi, BOD, COD, 
materii totale în suspensie, 
fenoli, sulfuri, metale grele, 
cloruri.   
 

o Cloruri: 600 mg/l (medie), 1200 
mg/L (maxim) 
 
H.G. nr. 950/2013 (Anexa 2): 
o pH: 6,5-8,5 
o Consumul biochimic de 

oxigen în 5 zile (CBO5) : 25 
mg/L 

o Consumul chimic de oxigen 
metoda cu bicromat de 
potasiu (CCO Cr) : 125 mg/L 

o Materii în suspensie (MS):35 
mg/L 

o Fenoli: 0.3 mg/L 
o Sulfuri şi hidrogen sulfurat : 

0,5 mg/L 
o Metale grele (suma ionilor - 

total): 2 mg/L 
o Cloruri: 300 mg/l  
o Produse petroliere :0,5 mg/L 
o Substanţe extractibile cu 

solvenţi organici (grăsimi) :10 
mg/L 

 
Notă: se va respecta valoarea 
limită din standardul mai 
restrictiv 
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Ref. Activitate Descriere Parametru Locație Standarde Frecvență 
KPI (Nivel 

1/2/3) 

WR 
Mon 

4 

Monitorizarea 
efectelor 

Monitorizarea zonelor supuse 
descărcării apei din hidrotestare 
privind eroziunea sau inundațiile 

Eroziuni în zonele de 
descărcare a apei de 
hidrotestare și semne de 
inundații  

Zone de descărcare a 
apei de hidrotestare 

Nu există semne de eroziune și 
niciun semn de inundații 

Imediat înainte și  după  
ce este finalizată 
hidrotestarea pe 
fiecare secțiune și apa 
este deversată (și 
urmărirea timp de 
câteva zile) 

2 & 3 

WR 
Mon 

5 
Instruire 

Audit al înregistrărilor pentru a 
demonstra că toți angajații 
contractorilor/subcontractorilor au 
primit instruire relevantă 

Evidența instruirilor 
(înregistrări) 

Toate fronturile de 
lucru 

Nivel de instruire cerut 
Nivel 2 - trimestrial 
Nivel 3 - lunar 

2 & 3 

WR 
Mon 

6 
Consum de apă 

Verificarea evidențelor privind 
utilizarea apei (pe activitate, de ex: 
suprimarea prafului, hidrotestare, 
uzul domestic) pentru a asigura 
completarea corectă a acestora. 

- Evidențe privind utilizarea 
apei  
- Volumul apelor consumate 

Toate fronturile de 
lucru 

Evidențe privind utilizarea apei 
completate conform cerințelor 
Volumele de apă consumate în 
conformitate cu permisele de 
extracție 

Nivel 2 - trimestrial 
Nivel 3 - lunar 

2 & 3 

WR 
Mon 

7 

Gestionarea 
apei 

Verificarea problemelor de 
management al apelor 

Incidente de poluare a 
apelor (de suprafață sau de 
adâncime) 

Toate șantierele de 
construcție 

Rapoarte de incidente  
Nivel 2 - trimestrial 
Nivel 3 - lunar 

2 & 3 

WR 
Mon 

8 

Gestionarea 
apei 

Verificarea destinației finale / 
tratamentului apelor uzate 
generate 

Dovada faptului că apele 
uzate au fost corect 
colectate/transportate/ 
tratate/evacuate   

Toate șantierele de 
construcție 

Standardele necesare pentru 
colectarea, transportul, tratarea 
și evacuarea apelor uzate de 
operatori autorizați și/sau 
conformarea cu limitele de 
emisie la evacuare 

Nivel 2 - trimestrial 
Nivel 3 - lunar 

2 & 3 
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Ref. Activitate Descriere Parametru Locație Standarde Frecvență 
KPI (Nivel 

1/2/3) 

WR 
Mon 

9 
Extracția apei 

Monitorizarea/urmărirea volumelor 
de apă prelevate din mediu și 
descărcate în mediu  

Volume de apă prelevate și 
evacuate în mediu  

Toate punctele de 
extracție și 
descărcare a apelor, 
în special pentru 
hidrotestare 

Condiții din permisele de 
extracție a apei  

Nivel 2 - trimestrial 
Nivel 3 - lunar 

2 & 3 
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Anexa C: Legislația relevantă  

 

 Lista indicativă a legislației din Republica 
Moldova privind gestionarea apelor 

Correspondența cu Directive/Decizii/ Regulamente UE  

Legea Apelor nr. 272 din 23.12.2011, cu 
modificările și completările ulterioare 
http://lex.justice.md/index.php?action=vie
w&view=doc&lang=1&id=342978  

Parţial armonizată cu Directivele Consiliului: nr. 91/271/CEE din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane 

reziduale şi nr. 91/676 CEE din 12 decembrie 1991 privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din 

surse agricole, cu directivele Parlamentului European şi ale Consiliului: nr. 2000/60/CE din 23 octombrie 2000 privind 

stabilirea unui cadru de politică comunitară în domeniul resurselor de apă; nr. 2006/7/CE din 15 februarie 2006 

privind gestionarea calităţii apei pentru scăldat; nr. 2007/60/CE din 23 octombrie 2007 privind evaluarea şi 

gestionarea riscurilor de inundaţii; nr. 2008/105/CE din 16 decembrie 2008 privind standardele de calitate a 

mediului în domeniul apei, creează cadrul legal necesar gestionării, protecţiei şi folosinţei apelor. 

Hotărârea Guvernului nr. 950 din 
25.11.2013 pentru aprobarea 
Regulamentului privind cerinţele de 
colectare, epurare şi deversare a apelor 
uzate în sistemul de canalizare şi/sau în 
emisaruri de apă pentru localităţile urbane 
şi rurale 
http://lex.justice.md/index.php?action=vie
w&view=doc&lang=1&id=350537  

Transpune parţial prevederile Directivei Consiliului nr. 91/271/CEE din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane 
reziduale 

 

 

  

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=342978
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=342978
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=350537
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=350537
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Anexa D: Utilizarea resurselor de apă  și managementul apelor uzate  

 

UTILIZAREA RESURSELOR DE APĂ 

 

Realizarea proiectului necesită utilizarea de resurse de apă în diferite scopuri. Astfel, se 

decelează următoarele necesități privind utilizarea apei:  

a) apă potabilă și apa industrială în cadrul organizărilor de șantier  

b) testarea hidrostatică a conductelor 

c) alimentare cu apă a facilităților permanente (dacă e cazul) 

d) alte necesități  

 

a) Apa potabilă și apa industrială în cadrul organizărilor  de șantier  

Datorita faptului ca muncitorii vor fi cazati la pensiuni sau hoteluri, iar apa potabila se va 

furniza din magazine, nu va fi necesara alimentarea cu apa potabila si industriala a 

organizarilor de santier. 

b) Testarea hidrostatică 

Constructorul va respecta recomandările standardelor internaționale: rata de retragere a apei 

pentru testare (sau volumul) nu trebuie să depășească 10 % din debitul fluxului (sau volumul 

sursei de apă). Pentru obținerea apei de hidrotestare pot fi utilizate și alte surse (subterane 

sau rezervoare de suprafață). În aceste cazuri, Constructorul va asigura că volumele prelevate 

nu reprezintă mai mult de 10 % din volumul total al sursei selectate. 

Întrucât sursa de alimentare cu apă pentru testarea hidrostatică poate afecta în mod negativ 

nivelul apei sau debitului corpului de apă naturală utilizat, proiectul își propune minimizarea 

cantității de apă prin reutilizarea apei de testare hidrostatică pe tronsoanele apropiate (atunci 

când este posibil). 

Apa necesara pentru realizarea testarii hidrostatice se va obtine de la I.M. APA CANAL 

CALARASI, iar cantitatea necesara este in jur de 410 tone. 

Tronsoanele de conductă la nivelul cărora se vor efectua probe hidraulice sunt prezentate în 
tabelul de mai jos:   

 

Nr. 
crt. 

km Nr. 
tronson 

Lungime (m) 
Început Sfârșit 

 Lotul 2    

1.  26+372 26+409 Călărași 32 

2.  26+493 26+517 Călărași 24 

3.  27+502 27+530 Călărași 28 
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Nr. 
crt. 

km Nr. 
tronson 

Lungime (m) 
Început Sfârșit 

4.  28+463 28+473 Călărași 10 

5.  29+848 29+878 Călărași 30 

6.  30+400 30+425 Călărași 25 

7.  30+464 30+492 Călărași 28 

8.  31+091 31+105 Călărași 14 

9.  32+074 32+089 Călărași 15 

10.  34+400 34+468 Călărași 68 

11.  34+845 34+877 Călărași 32 

12.  35+142 35+169 Călărași 27 

13.  35+265 35+295 Călărași 30 

14.  35+486 35+596 Călărași 110 

15.  36+551 35+561 Călărași 10 

16.  39+514 39+528 Călărași 14 

17.  40+774 40+782 Călărași 8 

18.  40+824 40+851 Călărași 27 

19.  41+667 41+804 Călărași 137 

20.  43+771 43+833 Călărași 62 

21.  43+859 43+881 Călărași 22 

22.  49+026 49+081 Călărași 55 

23.  50+993 51+001 Călărași 8 

24.  51+087 51+097 Călărași 10 

25.  51+190 51+200 Călărași 10 

26.  51+227 51+235 Călărași 8 

27.  51+976 52+034 Călărași 58 

28.  53+266 53+291 Călărași 25 

29.  53+328 53+358 Călărași 30 

30.  55+781 55+848 Călărași 67 

31.  56+412 56+504 Călărași 92 

32.  56+581 56+689 Călărași 108 

33.  58+078 58+102 Călărași 24 

34.  59+253 59+328 Călărași 75 

35.  60+580 60+702 Călărași 122 

36.  61+676 61+698 Călărași 22 

37.  61+818 61+845 Călărași 27 

38.  61+950 61+960 Călărași 10 
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MANAGEMENTUL APELOR UZATE 

Sursele de ape uzate potențiale sunt reprezentate de: ape uzate menajere/sanitare de la  
șantierele de construcție (inclusiv barăci pentru cazarea muncitorilor)  

a) ape rezultate din hidrotestare 
b) evacuări de pluviale cu conținut de sedimente sau contaminanți    
c) ape uzate de la procesul de foraj orizontal dirijat (dacă e cazul) 
d) efluenți de deshidratare (dacă este necesară deshidratarea) 
e) alte surse (daca e cazul – se vor mentiona de constructor. Spre ex. ape uzate 

rezultate din spatii de intretinere ale mijloacelor auto s.a.) 
 
a) Ape uzate menajere/sanitare de la  șantierele de construcție (inclusiv barăci pentru 
cazarea muncitorilor)  
 

Datorita faptului ca muncitorii vor fi cazati la pensiuni sau hoteluri, iar apa potabila se va 

furniza din magazine, nu va fi necesara alimentarea cu apa potabila si industriala a 

organizarilor de santier. 

 
b) Ape rezultate din hidrotestare 
 

Apa necesara pentru realizarea testarii hidrostatice se va obtine de la I.M. APA CANAL 

CALARASI, iar dupa testare se va preda societatii sus-mentionate. 

 
a) Evacuări de pluviale cu conținut de sediment sau contaminanți    

Nu e cazul. 
 
d) Ape uzate de la procesul de foraj orizontal dirijat (dacă e cazul) 

Nu e cazul. 
 
e) Efluenți de deshidratare (dacă este necesară deshidratarea) 

Nu e cazul. 
 
g) Alte surse de uzate uzate(daca e cazul – se vor mentiona de constructor. Spre ex. ape 
uzate rezultate din spatii de intretinere ale mijloacelor auto s.a.) 

Nu e cazul. 
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Anexa E: Proceduri și instrucțiuni specifice pentru gestionarea resurselor de 
apă și managementul apelor uzate  

UTILIZAREA RESURSELOR DE APĂ 

 

Realizarea proiectului necesită utilizarea de resurse de apă în diferite scopuri. Astfel, se decelează 

următoarele necesități privind utilizarea apei:  

e) apă potabilă și apa industrială în cadrul organizărilor de șantier  

f) testarea hidrostatică a conductelor 

g) alimentare cu apă a facilităților permanente (dacă e cazul) 

h) alte necesități  

 

a) Apa potabilă și apa industrială în cadrul organizărilor  de șantier  

In cadrul organizarilor de santier apa potabila va fi achizitionata din magazine, iar muncitorii vor fi 

cazati la hoteluri si pensiuni, nefiind necesara apa industriala. Va exista si o toaleta ecologica- vidanjata 

saptamanal. 

b) Testarea hidrostatică 

Constructorul va respecta recomandările standardelor internaționale: rata de retragere a apei pentru 

testare (sau volumul) nu trebuie să depășească 10 % din debitul fluxului (sau volumul sursei de apă). 

Pentru obținerea apei de hidrotestare pot fi utilizate și alte surse (subterane sau rezervoare de 

suprafață). În aceste cazuri, Constructorul va asigura că volumele prelevate nu reprezintă mai mult de 

10 % din volumul total al sursei selectate. 

Întrucât sursa de alimentare cu apă pentru testarea hidrostatică poate afecta în mod negativ nivelul 

apei sau debitului corpului de apă naturală utilizat, proiectul își propune minimizarea cantității de apă 

prin reutilizarea apei de testare hidrostatică pe tronsoanele apropiate (atunci când este posibil). 

c) Alimentarea cu apă a facilităților permanente (dacă e cazul) 

Nu e cazul 

  

d) Alte necesități (se vor menționa de contractor daca e cazul) 

Nu e cazul 

 


