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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 
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d) Informații privind entitatea responsabilă de implementarea Planului de management al substanțelor și 
preparatelor periculoase 

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  

Materiale periculoase, inclusiv substanțe și preparate chimice nocive [precum combustibilul, 

substanțele utilizate pentru mentenanța echipamentelor (uleiuri, lubrifianți...), antigel, ș.a ] vor fi 

necesare pentru parte din activitățile de construcție aferente proiectului. În anumite cantități, acestea 

materiale pot fi dăunătoare și pot reprezenta un risc pentru sănătatea umană, pentru bunuri sau pentru 

mediul înconjurător datorită caracteristicilor lor fizice sau chimice și ar trebui să fie utilizate numai 

atunci când riscurile sunt gestionate corespunzător. 

Materialele periculoase sunt orice materiale care reprezintă un risc pentru sănătatea umană, pentru 

bunuri sau pentru mediul înconjurător datorită caracteristicilor lor fizice sau chimice.  

Proiectul urmărește să gestioneze proactiv utilizarea materialelor periculoase, cât și prevenirea 

accidentelor și controlul potențialelor emisii de substanțe periculoase astfel încât să asigure protecția 

lucrătorilor, a cetățenilor, a bunurilor și a mediului înconjurător.   

Când materialele periculoase nu mai sunt utilizabile pentru scopul pentru care au fost create și se 

intenționează eliminarea lor, acestea vor fi considerate deșeuri periculoase și gestionate conform  

Planului de Management al Deșeurilor elaborat de Contractor.  

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 substanțelor și 
preparatelor nocive, pe toată durata derulării Proiectului, pe toate amplasamentele aflate în 
responsabilitatea  S.C. CIS GAZ S.A. și utilizate în scopul proiectului. 

Scopul acestui plan este să asigure utilizarea în condiții de siguranță și managementul adecvat al 

substanțelor și preparatelor nocive în timpul etapei de construcție a proiectului pentru a preveni 

riscurile asociate și a asigura protecția sănătății umane și a mediului.  

Acest plan: 

 Acoperă toate etapele de management a materialelor periculoase, definind modul în care 

Contractorul S.C. CIS GAZ S.A., cât si subcontractorii acestuia vor selecta, manipula, transporta, 

stoca, eticheta, utiliza și elimina substanțele și preparatele periculoase;    

 Stabilește acțiunile de management și măsurile de atenuare necesare pentru a asigura 

managementul adecvat al materialelor periculoase; 
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 Acoperă impactul asociat manipulării și stocării necorespunzătoare precum și emisiile 

accidentale de materiale periculoase; 

 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 

 Ia în calcul abordarea generală a  S.C. CIS GAZ S.A.privind procedurile și metodologiile de 

management al materialelor periculoase. 

1.3. Abordarea Proiectului privind managementul materialelor periculoase  

Contractorul S.C. CIS GAZ S.A. și subcontractorii săi vor aplica abordarea Proiectului privind 

managementul materialelor periculoase în perioada de execuție, bazată pe principiile de bază descrise 

mai jos:    

 Conformarea cu toate cerințele aplicabile privind managementul materialelor periculoase, cu 

standardele de mediu europene și naționale, precum și Bunele practici Internaționale de 

Construcție; 

 Identificarea necesității de utilizare a materialelor periculoase și elaborarea unui inventar al 

substanțelor și preparatelor periculoase și a cantităților estimat a fi utilizate, precum și 

monitorizarea acestora în etapa de construcție; 

Inventarul substanțelor și preparatelor periculoase și a cantităților estimat a fi utilizate este  

prezentat in Anexa D a prezentului Plan de management.    

 Adoptarea următoarei ierarhii de  reducere a impactului:  

o Evitarea sau minimizarea utilizării substanțelor și preparatelor periculoase – limitarea 

utilizării acestora doar în activitățile în care sunt strict necesare (atunci când pot fi 

utilizate materiale nepericuloase pentru un anume scop, acestea vor fi de preferat a fi 

utilizate  în locul celor periculoase); 

o Se va avea în vedere utilizarea de substituenți mai puțin periculoși pentru aceste 

substanțe și preparate periculoase – atunci când utilizarea materialelor periculoase 

este necesară, se vor selecta cele mai puțin nocive; 

o În situația în care evitarea sau utilizarea unor substituenți nu este fezabilă, se vor 

implementa măsuri de management al riscului, respectiv:   

 Reducerea cantităților utilizate (în măsura în care este posibil) limitarea 

utilizării materialelor periculoase și a cantităților acestora la strictul necesar; 

 Minimizarea și controlul emisiilor acestor substanțe și preparate periculoase 

în aer, apă și/sau sol; 

 Prevenirea/minimizarea generării de deșeuri periculoase (care rezultă din materialele 

periculoase ce nu mai pot fi utilizate) prin: 

o Adoptarea unei planificări adecvate a achiziției substanțelor și preparatelor 

periculoase: se vor cumpăra strict cantitățile necesare și se va acorda atenție 

termenului de valabilitate  al acestora; 
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o Asigurarea spațiilor de stocare adecvate (în locații/condiții adecvate); stocarea în 

containere (utilizare de recipiente adecvate, etichetate corect), evitarea deteriorării 

recipientelor de depozitare și/sau scurgeri de produse din acestea. 

 Se va asigura manipularea și gestionarea adecvată a substanțelor și preparatelor periculoase 

pe amplasamente, ținând cont de Fișele cu date de securitate ale acestora sau a documentelor 

echivalenete (normative tehnice de utilizare, precum şi certificate de calitate şi de 

conformitate emise de producător); 

 Transport 

Transportul materialelor periculoase va fi gestionat de personal competent și se va realiza de 

companii autorizate. 

 Instruire 

Contractorul S.C. CIS GAZ S.A. va asigura instruirea adecvată a întreg personalului 
Contractorului și subcontractorilor implicat în utilizarea și manipularea  substanțelor și 

preparatelor periculoase.   
Procedurile și instrucțiunile privind gestionarea substanțelor și preparatelor periculoase vor 
prezenta modul de instruire al personalului.  

 Proceduri și instrucțiuni specifice 

Contractorul va asigura proceduri și instrucțiuni adecvate care să acopere toate etapele de 

management al substanțelor și preparatelor periculoase    

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

prezentului Plan de management.   

 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 substanțelor și preparatelor periculoase, modul de 

implementare al acestora.    

 Contractorul trebuie să dețină Planuri de intervenție în caz de poluări accidentale (trebuie să 

aibă în vedere recuperarea scurgerilor accidentale și răspunsul în situații de urgență); 

 Contractorul (și subcontractorii) se vor asigura că toate accidentele și incidentele în care sunt 

implicate substanțe și preparate periculoase sunt prompt soluționate, investigate și raportate.    
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1.4. Managementul documentelor 

Abordarea Proiectului de Management al Materialelor Periculoase pe întreaga etapăde construcție se 
va baza pe următoarele principii de bază :. 

 Respectați toate cerințele aplicabile legate de managementul materialelor periculoase stabilite 
în „Documentația sursă”, în special toate standardele de mediu naționale și ale UE și bunele practici 
internaționale de construcții; 

 Identificați nevoia de utilizare a materialelor periculoase și realizați inventarierea materialelor 
și cantităților periculoase susceptibile de a fi utilizate și urmăriți aceste cantități pe toată durata 
construcției; 

 Adoptați următoarea ierarhie de atenuarea impactului: 

 Evitați sau minimizați utilizarea substanțelor și materialelor periculoase –limitați 
utilizarea acestorala activitățile care necesită strict utilizarea unor astfel de materiale (ori de câte ori 
materialele nepericuloase pot fi utilizate pentru un anumit scop, acestea vor fi preferate în locul 
materialelor periculoase); 

 Luați în considerare utilizarea de substanțe înlocuitoare mai puțin periculoase pentru 
astfel de substanțe și materiale -atunci când este necesară utilizarea de materiale periculoase, selectați-
le cele mai puțin periculoase; 

 În cazul în care evitarea sau înlocuirea nu este posibilă, implementați măsuri adecvate 
de gestionare a riscurilor pentru: 

 Reducerea cantității utilizate (în măsura posibilului): limitați utilizarea 
materialelor periculoase la activitățile care le necesită și limitați cantitățile 
utilizate la cele strict necesare;   

 Minimizarea sau controlarea degajării acestor substanțe / materiale în aer, apă 
și / sau pe uscat; 

 Preveniți/ reducețila minimum generarea de deșeuri periculoase (care rezultă din materiale 
periculoase neutilizabile), prin: 

 Adoptarea unei bune planificări tehnice / de achiziții: dobândirea cantităților 
strict necesare și acordarea atenției la „datele de expirare” ale acestor materiale; 

 Asigurarea depozitării corespunzătoare (în locații / condiții adecvate); păstrare 
(utilizarea recipientelor corespunzătoare, etichetate corespunzător): evitarea deteriorării recipientelor 
sale și / sau a scurgerilor de produs. 

 Asigurați manipularea și gestionarea adecvată a materialelor periculoase la fața locului, 
conform Fișelor cu Date de Securitate a materialelor sau documentelor echivalente (norme tehnice de 
utilizare, precum și certificate de calitate și conformitate); 

 Asigurați-vă că transportul materialelor periculoase se realizează de companii autorizate și de 
personal pregătit și competent; 

 Oferiți „instruire decompetență” cu privire la utilizarea și manipularea adecvată a materialelor 
periculoase întregului personal al contractorilor și subcontractorilor care vor gestiona / utiliza aceste 
materiale; 

 Dezvoltați proceduri de inspecție și audit adecvate care acoperă toate etapele 
managementuluimaterialelor periculoase (pentru a se asigura că este eficient); 
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 Asigurați-vă că și contractoriiau planuri de intervenție adecvate în caz de accidente / poluare 
accidentală, respectiv pentru recuperarea deversărilor și răspunsul de urgență; 

 Asigurați-vă că toate accidentele și incidentele care implică materiale periculoase sunt 
abordate cu promptitudine și investigate și raportate în timp util. 
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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. 



 

PLAN DE MANAGEMENT AL 
SUBSTANTELOR SI PREPARATELOR 

PERICULOASE 
Editia 1 

CONDUCTĂ TRANSPORT GAZE NATURALE DN 600, 

PRESIUNE 55 BAR CU O LUNGIME DE 35.890 km, AMPLASAT 

PE TERITORIUL RAIONULUI CALARASI 

Pagina 

11 /  66 

 

Nr. document CIS-PMSPP-02 //1250/1/2017; Rev. 1  Page 11 of 66                  

  

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.  

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.  
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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. 

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 
SUBSTANTELOR SI PREPARATELOR 

PERICULOASE 
Editia 1 

CONDUCTĂ TRANSPORT GAZE NATURALE DN 600, 

PRESIUNE 55 BAR CU O LUNGIME DE 35.890 km, AMPLASAT 

PE TERITORIUL RAIONULUI CALARASI 

Pagina 

14 /  66 

 

Nr. document CIS-PMSPP-02 //1250/1/2017; Rev. 1  Page 14 of 66                  

  

 

 

 

 

 



 

PLAN DE MANAGEMENT AL 
SUBSTANTELOR SI PREPARATELOR 

PERICULOASE 
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 /  66 

 

Nr. document CIS-PMSPP-02 //1250/1/2017; Rev. 1  Page 15 of 66                  

  

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; 

-aplicarea principiilor „ dezvoltării durabile „ – respectiv ale dezvoltării care rezolvă     

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

      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 . 
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     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 privind substanțele și preparatele periculoase 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 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 Medi u    

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 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 
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5. Roluri și responsabilități  

5.1. Prezentare generală 

O abordare integrată pentru managementul substanțelor și preparatelor periculoase 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 pot fi afectate în toate etapele lucrărilor de construcție de modul de management al 
substanțelor și preparatelor periculoase.    

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 informațiilor    

Managementul poluării    

Răspuns și intervenție în 
cazul deversărilor accidentale 

   

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 substanțelor și preparatelor periculoase. 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 materialelor periculoase revine 
Contractorilor în acord cu principiul "poluatorul plătește". 
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Contractorul S.C. CIS GAZ S.A. are obligația de a numi prin decizie un responsabil de mediu și un 
responsabil pentru gestionarea deșeurilor. Decizia de desemnare a responsabilului de mediu și a 
responsabilului pentru gestionarea deșeurilor se regăsesc în Anexa E a prezentului plan de 
management.  

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 substanțelor și preparatelor 

periculoase este realizat în conformitate cu cerințele beneficiarului 

și implementat în teren 

 

Manager de proiect si 

reprezentant SSM 

- 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 substanțelor și preparatelor 

periculoase 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 substanțelor și preparatelor 

periculoase și ale Vestmoldtransgaz    

- Desemnează prin decizie un responsabil de mediu și un responsabil 

pentru gestionarea deșeurilor, inclusiv pentru managementul 

substanțelor și preparatelor periculoase (deciziile se atașează în 

Anexa E a planului) 

- Asigură înregistrarea și raportarea corectă a tuturor informațiilor 

privitoare la substanțele și preparatele periculoase  

- Se asigură că materialele periculoase sunt corespunzător 

manipulate, etichetate, stocate, utilizate 

- Se asigură că transportul substanțelor și preparatelor periculoase se 

realizează de firme autorizate, în conformitate cu prevederile legale. 

- Se asigură că există Fișe cu date de securitate ale tuturor 

substanțelor și preparatelor periculoase utilizate sau documente 

echivalente (normative tehnice de utilizare, precum şi certificate de 

calitate şi de conformitate emise de producător) precum și de faptul 

că acestea sunt disponibile în locațiile unde aceste materiale sunt 

stocate și utilizate  

- Se asigură că toate substanțele și preparatele periculoase sunt 

gestionate conform Fișelor cu date de securitate sau documentelor 

echivalente acestora 
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Rol Responsbilități 

 

Responsabil de mediu - Menține toate înregistrările necesare și rapoartele privind utilizarea  

și gestionarea substanțelor și preparatelor periculoase, inclusiv un 

inventar actualizat (identificare materiale periculoase și cantități)  

- Se asigură că întreg personalul beneficiază de instruirea necesară în 

ceea ce priveste managementul substanțelor și preparatelor 

periculoase 

- 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 substanțelor și preparatelor periculoase 

- 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 perfomanța   

conform  indicatorilor de performanță stabiliți (KPI) 

- 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 

- Pregătește rapoarte de mediu lunare, trimestriale și anuale și include 

în acestea informațiile relevante privind managementul substanțelor 

și preparatelor periculoase și se asigură că aceste rapoarte sunt 

transmise Vestmoltransgaz. 

 

In cazul producerii de poluari accidentale, inundatii sau la aparitia altor situatii critice  se vor 
intreprinde masuri imediate de inlaturare a factorilor generatori de poluare, se vor anunta 
responsabilii de mediu ai VESTMOLDTRANGAZ SRL, autoritatile responsabile cu protectia apelor si 
protectia mediului.  
S.C. CIS GAZ S.A. va gestiona toate substantele periculoase existente in santier si se va asigura ca toti 
contractorii vor respecta cerintele in domeniu. 

 

6. Management, Atenuare, Monitorizare și Verificare   

6.1. Acțiuni de management  și măsuri de atenuare  

Pentru managementul corect al substanțelor și preparatelor periculoase este necesară implementarea 
unor măsuri de management și unor  măsuri de atenuare.  
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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 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. 
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Nivel Obiectiv Responsabil Descriere 

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. 

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 Substanțelor și 
Preparatelor Periculoase sunt prezentați în Tabelul de mai jos. 
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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 
 

HMMon 1 
HMMon 2 

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 

HMMon 1 
HMMon 2 

Toate acțiunile 
identificate in 
Anexa A 

KPI-
003 

Număr de situații în care au fost 
emise necontrolat substanțe și 
preparate periculoase ce au 
condus sau ar fi putut conduce 
la afectarea sănătății umane, 
proprietăților și mediului 

Zero pe an 
Minimizare și 
îmbunătățire continuă a 
numărului de 
neconformități  

HMMon 2 
Toate acțiunile 
identificate in 
Anexa A 

KPI-
004 

Număr de posibile incidente 
(near misses) raportate 

N/A N/A N/A 

KPI-
005 

Numărul de reclamații din 
partea comunității în ceea ce 
privește practicile de 
management a substanțelor și 
preparatelor periculoase 

Zero reclamații pe an  

Minimizare și 
îmbunătățire continuă a 
numărului de reclamații  

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    

HMMon 1 HM26, HM27 
A se vedea 
Sectiunea   
6.5 Instruire 

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 instruire pentru tot personalul CIS GAZ, cât și pentru subcontractorii trebuie 

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

instruire. Contractorii vor fi obligați să se asigure că toți lucrătorii care manipulează materiale 

periculoase sau care au un risc ridicat să cauzeze un impact sau revărsări accidentale, vor primi o 

instruire specializată/calificare adecvată, astfel încât să controleze și să atenueze impactul potențial al 

proiectului asociat. De asemenea, trebuie să fie asigurată o instruire adecvată celor care sunt obligați 

să monitorizeze respectarea de către Contractori a cerințelor legate de managementul materialelor 

periculoase, precum și celor care vor deservi echipele de control și de remediere a poluărilor 

accidentale. 
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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 

Respon-
sabil 

* 

 Proces de 
verificare 

HM 
001 

Expunerea la 
substanțe și 
preparate 

periculoase 

Sănătatea și 
securitatea 
comunității 

Toate 
locațiile/ 

comunități 

Preveniți sau minimizați expunerea comunităților la 
substanțe periculoase  

Continuu (pe 
perioada de 

execuție) 
C 

Inspecții vizuale 
Auditarea 

înregistrării 
inspecțiilor 

HM 
002 

Expunere 
ocupațională 
la substanțe 
și preparate 
periculoase 

Inventariere  
materiale/sub

stanțe 
periculoase 

Toate locațiile 

Identificați necesarul de substanțe periculoase pentru 
activitate și dezvoltați un inventar al substanțelor 
periculoase și cantitățile estimat a fi utilizate și monitorizați 
aceste cantități în timpul lucrărilor de construcție  

Înainte de 
demararea 
lucrărilor și  

Continuu (pe 
perioada de 

execuție) 

C 

Auditul 
inventarului 

substanțelor și 
preparatelor 
periculoase și 
înregistrărilor 

HM 
003 

Expunere 
ocupațională 
la substanțe 
și preparate 
periculoase 

Evaluare 
materiale/sub

stanțe 
periculoase 

Toate locațiile 

Toate materialele/substanțele periculoase vor fi evaluate în 
concordanță cu condițiile de reglementare relevante, 
aplicând cele mai bune bune practici de management. Astfel 
de evaluări vor fi efectuate de o persoană adecvat calificată 
și experimentată 

Înainte de 
demararea 
lucrărilor și  

Continuu (pe 
perioada de 

execuție) 

C 

Auditul 
inventarului 

substanțelor și 
preparatelor 
periculoase și 
înregistrărilor 



 

PLAN DE MANAGEMENT AL 
SUBSTANTELOR SI PREPARATELOR 

PERICULOASE 
Editia 1 

CONDUCTĂ TRANSPORT GAZE NATURALE DN 600, 

PRESIUNE 55 BAR CU O LUNGIME DE 35.890 km, AMPLASAT 

PE TERITORIUL RAIONULUI CALARASI 

Pagina 

27 /  66 

 

Nr. document CIS-PMSPP-02 //1250/1/2017; Rev. 1  Page 27 of 66                  

  

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

Respon-
sabil 

* 

 Proces de 
verificare 

HM 
004 

Expunere 
ocupațională 
la substanțe 
și preparate 
periculoase 

Selectie  
materiale/sub

stanțe 
periculoase  

Toate locațiile 

Selecția substanțelor/materialelor periculoase se  va baza pe 
o analiză a riscului pentru a defini hazardul și măsurile de 
reducere a riscului potențial și a selecta aceste 
substanțe/materiale cu proprietăți mai puțin 
dăunătoare/persistente 
 

Înainte de 
demararea 
lucrărilor și  

Continuu (pe 
perioada de 

execuție) 

C 

Auditul 
inventarului 

substanțelor și 
preparatelor 
periculoase și 
înregistrărilor 

HM 
005 

Expunere 
ocupațională 
la substanțe 
și preparate 
periculoase 

Aprobare 
materiale/sub

stanțe 
periculoase  

Toate locațiile 
Substanțele/materialele periculoase și chimicalele ce se 
utilizează vor fi aprobate de managerul SSM. 

Înainte de 
demararea 
lucrărilor și  

Continuu (pe 
perioada de 

execuție) 

C 

Auditul 
inventarului 

substanțelor și 
preparatelor 
periculoase și 
înregistrărilor 

HM 
006 

Transport 

Vehicule 
autorizate 

pentru 
transport 

materiale/sub
stanțe 

periculoase 
   

Pe perioada 
transportului 

Materialele periculoase vor fi transportate numai de 
operatori autorizați pentru transportul materialelor 
periculoase in conformitate cu prevederile Legii 
nr.1236/03.07.1997 și HG nr. 589 / 24.07.2017 privind 
aprobarea Regulamentului transporturilor rutiere de mărfuri 
periculoase 

În timpul 
transportului 

C 

Inspecții vizuale 
Auditul 

documentelor 
relevante pentru 

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

Respon-
sabil 

* 

 Proces de 
verificare 

HM 
007 

Expunere 
ocupațională 
la substanțe 
periculoase 

Manipulare 
materiale/sub

stanțe 
periculoase  

Toate locațiile 

Toți angajații și Contractorii (inclusiv subcontractorii) sunt 
responsabili să asigure manipularea substanțelor periculoase 
într-un mod adecvat, în acord cu cerințele standardelor 
internaționale. 

Continuu (pe 
perioada de 

execuție) 
C 

Auditul 
inventarului 

substanțelor și 
preparatelor 
periculoase și 
înregistrărilor 

HM 
008 

Inventarul 
substanțelor 

și 
preparatelor 
periculoase 

Utilizare 
materiale/sub

stanțe 
periculoase  

Toate locațiile 
Toate substanțele/materialele periculoase vor fi urmărite și 
inventariate în toate etapele de stocare, utilizate și 
eliminate.  

Continuu (pe 
perioada de 

execuție) 
C 

Auditul 
inventarului 

substanțelor și 
preparatelor 
periculoase și 
înregistrărilor 
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HM 
009 

Inventarul 
substanțelor 

și 
preparatelor 
periculoase 

Fișe cu date 
de securitate  

Toate locațiile 

Strategia de achiziții / achiziționarea de materiale / 
substanțe periculoase și de substanțe chimice și compuși sau 
articole preconizat a fi utilizate în cantități de 1 tonă pe an 
sau mai mult se realizează în conformitate cu dispozițiile 
aplicabile "utilizatorilor din aval" din Regulamentul (CE) 1907 
/ 2006 (REACH), în ceea ce privește conținutul acestora. Ca și 
cerințe minimale trebuie îndeplinite următoarele: 

- Pregătirea unei “Liste” a tuturor substanțelor 
periculoase preconizat a fi utilizate în Proiect în 
cantități mai mari de 1 tonă/an sau mai mult; 
(REACH este aplicabil acestora); 

- Se va solicita furnizorului confirmarea/dovada 
preînregistrării la Agenția Europeană de Mediu și se 
va înscrie în listă rezultatul 

- Identificarea în ”Listă” a fiecărei intrări  - dacă există 
substanțe listate în Anexa XIV a Regulamentului 
REACH (Lista substanțelor care prezintă motive de 
îngrijorare deosebită) – aceastea nu ar trebui 
utilizate (după o dată care urmează a fi stabilită, cu 
excepția cazului în care întreprinderii i se acordă o 
autorizație)    

- Identificarea în “Listă”, pentru fiecare intrare, dacă 
există substanțe restricționate din Anexa  XVII a 
Regulamentului REACH Regulation (informații 
privind substanțele restricționate) – proiectul 
trebuie să se conformeze acestor cerințe 

Continuu (pe 
perioada de 

execuție) 
C 

Verificarea Fișelor 
cu date de 
securitate. 

Confirmarea 
vizuală a existenței 
Fișelor cu date de 

securitate în zonele 
de stocare și locații 

de utilizare a 
substanțelor 
periculoase 
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Ref. Tema Sub-tema Locație Cerințe pentru contractor 
Timp și/sau 
frecvență 

Respon-
sabil 

* 

 Proces de 
verificare 

- Dacă, în contextul acestui Proiect și ținând cont de 
legislația actuală din Republica Moldova, există 
substanțe/materiale care nu îndeplinesc în totalitate 
cerințele (aceasta identificare se va face pe baza 
”Listei”) vor trebui furnizate informații justificate 
pentru uilizarea acestora  și se va comunica 
VESTMOLDTRANSGAZ și se va solicita aprobarea 
băncii (instituției de finanțare)   

HM 
010 

Inventarul 
substanțelor 

și 
preparatelor 
periculoase 

Fișe cu date 
de securitate 

Toate locațiile 

Se va asigura existența Fișelor cu date de securitate pentru 
substanțele și preparatele periculoase sau a documentelor 
echivalente (normative tehnice de utilizare, precum şi 
certificate de calitate şi de conformitate emise de 
producător) – se va solicita furnizorilor să pună la dispoziție 
aceste documente    

Continuu (pe 
perioada de 

execuție) 
C 

Verificarea Fișelor 
cu date de 
securitate. 

Confirmarea 
vizuală a existenței 
Fișelor cu date de 

securitate în zonele 
de stocare și locații 

de utilizare a 
substanțelor 
periculoase 
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Ref. Tema Sub-tema Locație Cerințe pentru contractor 
Timp și/sau 
frecvență 

Respon-
sabil 

* 

 Proces de 
verificare 

HM 
011 

Inventarul 
substanțelor 

și 
preparatelor 
periculoase 

Fișe cu date 
de securitate 

Facilități de 
stocare și 

principalele 
puncte unde 
se utilizează 

Puneti la dispoziție informații adecvate privind utilizarea în 
siguranță a chimicalelor (măsuri de management a riscului) – 
conform cu  Fișelor cu date de securitate pentru substanțele 
și preparatele periculoase sau a documentelor echivalente 
(normative tehnice de utilizare, precum şi certificate de 
calitate şi de conformitate emise de producător) – acestea 
trebuie să fie disponibile în locațiile unde 
substanțele/materialele periculoase sunt stocate și utilizate 

Continuu (pe 
perioada de 

execuție) 
C Inspecții vizuale 

HM 
012 

Proceduri de 
stocare a 

substanțelor 
și 

preparatelor 
periculoase 

Facilități de 
stocare/ 

stocare în 
siguranță 

Zone de 
stocare sigure, 
impermeabiliz
ate, la distanță 
de cursuri de 

apă  

Substanțele/materialele pericvuloase vor fi depozitate 
conform cerințelor standardelor internaționale, in zone 
impermemabilizate, la distanță de cursuri de apă. Stocarea și 
utlizarea substanțelor periculoase se va realiza în condiții de 
maximă siguranță.   

Continuu (pe 
perioada de 

execuție) 
C Inspecții vizuale 

HM 
013 

Proceduri de 
stocare a 

substanțelor 
și 

preparatelor 
periculoase 

Facilități de 
stocare/ 

stocare în 
siguranță 

Spații de 
stocare 

Se vor realiza inspecții regulate la spațiile de depozitare a 
substanțelor periculoase  pentru a se verifica respectarea 
cerințelor  

Continuu (pe 
perioada de 

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

Respon-
sabil 

* 

 Proces de 
verificare 

HM 
014 

Proceduri de 
stocare a 

substanțelor 
și 

preparatelor 
periculoase 

Bidoane, 
butoaie s.a. 
substanțe 

periculoase 

Toate locațiile 
Depozitarea materialelor periculoase în bidoane în zone cu 
suprafețe impermeabile si cu inclinație sau cu bermă astfel 
încât să oprească/colecteze scurgerile. 

Continuu (pe 
perioada de 

execuție) 
C Inspecții vizuale 

HM 
015 

Proceduri de 
stocare a 

substanțelor 
și 

preparatelor 
periculoase 

Materiale 
incompatibile  

Toate locațiile 

Depozitarea materialelor incompatibile (acizi, baze, 
substanțe inflamabile, oxidanți, substanțe chimice reactive) 
in zone separate si cu facilitați de asigurarea stocării 
separate a materialelor.  

Continuu (pe 
perioada de 

execuție) 
C Inspecții vizuale 

HM 
016 

Proceduri de 
stocare a 

substanțelor 
și 

preparatelor 
periculoase 

Containere 
pentru 

substanțe 
periculoase 

Toate locațiile 

Containerele și recipientele cu materiale inflamabile și/sau 
toxice vor fi permanent închise și acoperite. Acestea vor fi 
păstrate în ambalajul original și vor fi manipulate și 
transportate în condiții de maximă siguranță. 

 Continuu (pe 
perioada de 

execuție) 
C Inspecții vizuale 



 

PLAN DE MANAGEMENT AL 
SUBSTANTELOR SI PREPARATELOR 

PERICULOASE 
Editia 1 

CONDUCTĂ TRANSPORT GAZE NATURALE DN 600, 

PRESIUNE 55 BAR CU O LUNGIME DE 35.890 km, AMPLASAT 

PE TERITORIUL RAIONULUI CALARASI 

Pagina 

33 /  66 

 

Nr. document CIS-PMSPP-02 //1250/1/2017; Rev. 1  Page 33 of 66                  

  

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

Respon-
sabil 

* 

 Proces de 
verificare 

HM 
017 

Proceduri de 
stocare a 

substanțelor 
și 

preparatelor 
periculoase 

Recipiente, 
spații de 
stocare 

specifice 
pentru 

materiale 
foarte 

periculoase 
sau reactive 

Toate locațiile 
Se vor asigura recipiente, spații de stocare specifice pentru 
materiale foarte periculoase sau reactive 

Continuu (pe 
perioada de 

execuție) 
C Inspecții vizuale 

HM 
018 

Proceduri de 
stocare a 

combustibililo
r 

Containere 
secundare 

Toate locațiile 
Depozitarea combustibilului in rezervoare echipate cu 
mecanisme de blocare plasate pe platformă (capacitate 
110%) în zone clar definite. 

Continuu (pe 
perioada de 

execuție) 
C Inspecții vizuale 

HM 
019 

Proceduri de 
alimentare cu 
combustibil 

Arii special 
destinate 

Arii special 
destinate 

Alimentarea mijloacelor de transport se va efectua numai în 
locuri special amenajate în perimetrul șantierelor, iar pentru 
mașinile din afara șantierelor alimentarea se va efectua 
numai în conformitate cu toate normele de protecția 
mediului.  
 

Continuu (pe 
perioada de 

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

Respon-
sabil 

* 

 Proces de 
verificare 

HM 
020 

Proceduri de 
stocare a 

substanțelor 
și 

preparatelor 
periculoase 

Sănătate și 
securitate 

Toate locațiile 
Sunt interzise orice surse de aprindere în zonele învecinate 
cu rezervoare de depozitare materiale inflamabile. 

Continuu (pe 
perioada de 

execuție) 
C Inspecții vizuale 

HM 
021 

Proceduri de 
stocare a 

substanțelor 
și 

preparatelor 
periculoase 

Proceduri de 
transfer 

Spații stocare 
materiale 

periculoase  

Se vor elabora proceduri scrise pentru operațiunile de 
transfer substanțe/materiale periculoase, care sa includă o 
lista de masuri de verificare care trebuie respectate in 
timpul operațiunilor de alimentare si utilizarea operatorilor 
care au fost instruiți în acest sens. 

Înainte de 
demararea 
lucrărilor și  

Continuu (pe 
perioada de 

execuție) 

C 
Auditul 

procedurilor scrise 

HM 
022 

Proceduri de 
stocare a 

substanțelor 
și 

preparatelor 
periculoase 

Proceduri de 
transfer 

Spații stocare 
materiale 

periculoase 

Utilizarea armaturilor, țevilor si furtunelor dedicate și 
specifice materialelor periculoase depozitate, si efectuarea 
procedurilor de mentenanța pentru a preveni adăugarea 
materialelor periculoase în rezervoarele greșite.  

Continuu (pe 
perioada de 

execuție) 
C 

Inspecții vizuale. 
Auditul 

procedurilor de 
management a 

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

Respon-
sabil 

* 

 Proces de 
verificare 

HM 
023 

Proceduri de 
stocare a 

substanțelor 
și 

preparatelor 
periculoase 

Proceduri de 
transfer 

Spații stocare 
materiale 

periculoase 

Utilizarea echipamentului de transfer compatibil si adecvat 
pentru caracteristicile materialelor transferate si desemnate 
pentru siguranța transferului. 

Continuu (pe 
perioada de 

execuție) 
C Inspecții vizuale 

HM 
024 

Proceduri de 
stocare a 

substanțelor 
și 

preparatelor 
periculoase 

Proceduri de 
transfer 

Spații stocare 
materiale 

periculoase 

Transferul materialelor periculoase din cisterne in zonele de 
stocare cu suprafețe impermeabile, solide, cu inclinație 
către o structura de colectare care sa nu fie legata de 
sistemul municipal de colectare al apelor menajere/pluviale. 

Continuu (pe 
perioada de 

execuție) 
C Inspecții vizuale 

HM 
025 

Expunerea 
ocupațională 
la substanțe 
și preparate 
periculoase 

Echipament 
de protecție 

Toate locațiile 
Se va asigura echipamentul de protecție corespunzător 
materialelor cu care se  lucrează 

Continuu (pe 
perioada de 

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

Respon-
sabil 

* 

 Proces de 
verificare 

HM 
026 

Răspuns la 
deversări 

Instruire Toate locațiile 

Tot personalul trebuie să fie instruit, iar personalul potențial 
expus la substanțele chimice periculoase trebuie să treacă 
printr-o "formare de competență", o pregătire specială în 
domeniul gestionării chimice, privind utilizarea adecvată și 
manipularea materialelor periculoase. Instruirea trebuie să 
cuprindă modul de evitare a utilizării excesive și / sau 
nepotrivite și / sau inadecvate de utilizare / manipulare, care 
poate duce la utilizarea mai multor produse decât cele strict 
necesare și / sau generarea de deșeuri, deversări, ... 

Continuu (pe 
perioada de 

execuție) 
C 

Auditul 
înregistrărilor 

privind instruirile 

HM 
027 

Răspuns la 
deversări 

Proceduri 
pentru 

controlul 
deversărilor și 

instruire 

Toate locațiile 

Pregătiți Planul de intervenție în caz de poluări/poluări 
accidentale, în special pentru recuperarea scurgerilor și 
răspuns în situații de urgență; asigura instruirea adecvată a 
întreg personalului implicat în utilizarea și managementul 
substanțelor periculoase, avându-se în vedere în special 
utilizarea corectă și materialele absorbante (de neutralizare)  

Continuu (pe 
perioada de 

execuție) 
C 

Auditarea 
procedurilor scrise 

HM 
028 

Răspuns la 
deversări 

Kituri de 
intervenție și 
echipament 
de protecție 

Locații unde 
sunt 

manipulate 
(utilizate sau 

stocate) 
materiale 

periculoase 

Kit-uri în caz de scurgeri, echipament de protecție, și orice 
echipamente necesare vor fi disponibile în locurile de 
manipulare a materialelor periculoase, pentru a facilita 
curățarea posibilelor scurgeri. 

Continuu (pe 
perioada de 

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

Respon-
sabil 

* 

 Proces de 
verificare 

HM 
029 

Expunere 
ocupațională 
la substanțe 
periculoase 

Prim ajutor 

Spații de 
stocare 

materiale 
periculoase 

Se vor prevedea kit-uri de prim ajutor adecvate în 
apropierea zonelor de depozitare a materialelor periculoase 
cum ar fi pentru spălarea ochilor, dușuri și kit-uri de prim 
ajutor. 

Continuu (pe 
perioada de 

execuție) 
C Inspecții vizuale 

HM 
030 

Scurgeri 
accidentale 

Curățire Toate locațiile 

Orice scurgeri accidentale de combustibil sau ulei vor fi 
prompt colectate și îndepărtate cu material de absorbție, 
vor fi colectate în containere închise și etichetate - vor fi 
stocate temporar în spații special amenajate până la livrarea 
lor la un operator autorizat pentru colectarea / eliminarea 
uleiurilor uzate. 

Continuu (pe 
perioada de 

execuție) 
C 

Auditul raportelor 
de incidente 

HM 
031 

Scurgeri 
accidentale 

Investigare și 
raportare 

  
Se va asigura că toate accidentele și incidentele ce implică 
materiale periculoase sunt prompt soluționate, investigate și 
raportate 

Continuu (pe 
perioada de 

execuție) 
C 

Auditul raportelor 
de incidente 

HM 
032 

Scurgeri 
accidentale 

Mentenanța 
echipamente-

lor și 
mașinilor 

Toate locațiile 
Toate echipamentele și mașinile implicate în construcție vor 
fi corect întreținute și inspectate periodic pentru a evita 
pierderile accidentale de combustibili și uleiuri 

Continuu (pe 
perioada de 

execuție) 
C Inspecții vizuale 

HM 
033 

Management
ul 

substanțelor 
și 

preparatelor 
periculoase 

Inspecție și 
audit 

Toate locațiile 

Dezvoltați proceduri adecvate de inspecție și audit care 
acoperă toate etapele de management a materialelor 
periculoase (pentru a se asigura că acesta este efectiv): 
selectie, manipulare, transport, stocare/containerizare, 
etichetare, utilizare și eliminare  

Continuu (pe 
perioada de 

execuție) 
C 

Auditul 
procedurilor scrise 



 

PLAN DE MANAGEMENT AL 
SUBSTANTELOR SI PREPARATELOR 

PERICULOASE 
Editia 1 

CONDUCTĂ TRANSPORT GAZE NATURALE DN 600, 

PRESIUNE 55 BAR CU O LUNGIME DE 35.890 km, AMPLASAT 

PE TERITORIUL RAIONULUI CALARASI 

Pagina 

38 /  66 

 

Nr. document CIS-PMSPP-02 //1250/1/2017; Rev. 1  Page 38 of 66                  

  

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) 

HMMon 
1 

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

Evidența privind instructajul 
efectuat 

Toate organizările 
de șantier  și zone 
de depozitare 

Nivelul de 
instructaj 
necesar 

Nivel 2 – 
trimestrial 
Nivel 3 - lunar 

2 & 3 

HMMon 
2 

Stocare și 
utilizare 

Auditul oricărei neregularități 
la stocare și utilizare 

Incidente de poluare a apei 
Incidente de poluare a solului 
Incidente de sănătate și securitate 
aociate stocării și utilizării 
necorespunzătoare a substanțelor 
și preparatelor periculoase  

All construction 
sites and storage 
depots 

Incident 
reports  

Nivel 2 – 
trimestrial 
Nivel 3 - lunar  

2 & 3 
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Anexa C: Legislație releventă  

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

 Lista indicativă a legislației din Republica Moldova privind gestionarea 
substanțelor și preparatelor periculoase 

Corespondența cu Directive /Decizii/Regulamente   

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  

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, 

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
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 Lista indicativă a legislației din Republica Moldova privind gestionarea 
substanțelor și preparatelor periculoase 

Corespondența cu Directive /Decizii/Regulamente   

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 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 
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 Lista indicativă a legislației din Republica Moldova privind gestionarea 
substanțelor și preparatelor periculoase 

Corespondența cu Directive /Decizii/Regulamente   

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 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. 973 din  18.10.2010 cu privire la aprobarea 
Programului naţional privind managementul durabil al substanţelor chimice 
în Republica Moldova 

- 
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 Lista indicativă a legislației din Republica Moldova privind gestionarea 
substanțelor și preparatelor periculoase 

Corespondența cu Directive /Decizii/Regulamente   

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/  
 

Acordul european referitor la transportul internațional rutier al mărfurilor 
periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=357980 
https://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr_e.html 

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 

Republica  Moldova  aderă la Acordul european referitor  la transportul  rutier 
internaţional al mărfurilor periculoase, încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=306911 

 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. 

 Regulamentul (CE) nr.1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 

decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restricționarea 

substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse 

Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului 

(CEE) nr. 793/93 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, 

precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a Directivelor 91/155/CEE, 

93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei. 

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=357980
https://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr_e.html
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=306911
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=306911
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 Lista indicativă a legislației din Republica Moldova privind gestionarea 
substanțelor și preparatelor periculoase 

Corespondența cu Directive /Decizii/Regulamente   

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  
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Anexa D: Inventarul substanțelor și preparatelor periculoase  

 
Nu sunt prevazute depozite de combustibil pe amplasament. 
 
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 

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 E: Decizii numire responsabil mediu și responsabil pentru gestiunea deșeurilor  
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Anexa F: Proceduri și instrucțiuni pentru gestionarea substanțelor și preparatelor 
periculoase 

 

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  
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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; 
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; 

 
Domeniu de aplicabilitate 

 

Acest Standard se aplică tuturor activităţilor  CIS GAZ, precum şi Contractorilor. 

Este aplicabil pentru substanţe sau amestecuri formate din două sau mai multe substanţe 

după cum urmează: 
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• Clasificate ca periculoase (foarte toxice, toxice, nocive, iritante, corozive, inflamabile, 

periculoase pentru mediu, etc.). 

• Substanţe cu limite specifice de expunere profesională. 

• Agenţi de oxidare. 

• Micro-organisme nocive. 

• Cantităţi semnificative de praf, pulberi, etc., emise în timpul lucrului. 

Acest standard nu este aplicabil pentru substanţe explosive sau izotopilor radioactivi. 

Cerinţele acestui standard sunt obligatorii. 

Obiectiv 

Obiectivul acestui standard este acela de a asigura faptul că persoanele şi mediul nu sunt supuse 

acţiunii substanţelor periculoase într-o asemenea măsură încât să genereze riscuri neacceptabile. 

Conţinutul reglementării 

Cerinţe generale pentru substanţele periculoase 

Înaintea introducerii oricărei substanţe într-o locaţie este necesară o evaluare pentru a determina: 

• dacă este o substanţă periculoasă; 

• dacă da, cum este folosită la locul de muncă; 

• riscurile de sănătate/ de mediu implicate. 

Scopul evaluării este acela de a permite luarea unor decizii privind măsurile adecvate de control, 

instruire, monitorizare şi supraveghere a stării de sănătate a lucrătorilor. Aceste decizii depind de 

gradul de risc (ex: probabilitatea vătămării persoanei care utilizează substanţa sau care poate fi 

expusă) generat de utilizarea substanţelor periculoase în condiţii de lucru specifice. 

Atunci când angajaţii sunt implicaţi în activităţi cu potenţial de expunere la acţiunea substanţelor 

periculoase, este responsabilitatea managerului şi a lor să se asigure că sunt conştienţi de aceasta şi 

că lucrează în conformitate cu cerinţele acestui standard. 

Rolul Coordonatorului pentru Substanţe Periculoase este de a asigura o cantitate suficientă de 

informaţii referitoare la substanţele periculoase din registru (vezi subcapitolul 2.2), astfel încât să se 

poată face o evaluare reală şi, în general, pentru administrarea acestora. Acesta este nominalizat de 

către conducerea societatii prin decizie internă. 
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Registrul Substanţelor Periculoase 

Fiecare angajat are acces la Registrul valabil al substanţelor periculoase în care sunt listate toate fişele 

tehnice de securitate a materialelor (material safety data sheet- MSDS) pentru substanţele folosite 

într-o locaţie.  

Angajaţii contractorilor au acces la registru, cu permisiunea scrisă a directorului/responsabilului 

locaţiei. 

Distribuirea unor exemplare tipărite angajaţilor din departamentele implicate este necesară pentru 

asigurarea accesului şi actualizării cerinţelor. 

Registrul Substanţelor Periculoase conţine fişele tehnice de securitate a materialelor (MSDS) pentru 

toate substanţele listate. Informaţiile din registru trebuie să fie în format uniform. 

Registrele sunt periodic auditate pentru a asigura actualizarea lor permanentă. Pentru a facilita 

menţinerea registrelor la zi, şefii de departamente verifică dacă un produs este inclus în Registrul 

Substanţelor Periculoase din locaţie înaintea întocmirii referatului de necesitate. 

Dacă un produs nu este înregistrat în registru, va fi contactat Coordonatorul pentru Substanţe 

Periculoase de la Depozitul central. Produsul va fi apoi considerat ca substanţă periculoasă nouă 

conform subcapitolului 2.3. 

Registrul Substanţelor Periculoase este amplasat într-o locaţie în care au acces toţi angajaţii în orice 

moment şi este păstrat ca bază de date a substanţelor periculoase în format electronic. 

Selecţionarea şi achiziţionarea de noi substanţe periculoase 

Stabilirea substanţelor prioritare se face printr-o abordare bazată pe riscuri. Pentru a evalua ce produs 

va fi utilizat, departamentele folosesc principiile managementului riscului, pentru aceasta trebuind să 

parcurgă următorii paşi: 

• vor stabili dacă produsul respectiv este cu adevărat necesar; 

• vor cerceta şi vor evalua necesitatea schimbării, folosind procesul managementului 

schimbării; 

• vor evalua riscul realizând o analiza de evaluare a riscului (pentru linii directoare a se 

vedea standardul Evaluarea riscului la locul de muncă  

• vor decide dacă este necesar un produs în uz, alternativ sau unul nou; 

• vor decide dacă sunt necesare controlul şi monitorizarea stării de sănătate a 

lucrătorilor. 
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La introducerea unui produs nou, şefii de departamente respectă procedura menţionată mai sus. 

Aceeaşi procedură se aplică şi mostrelor gratuite, produselor de unică folosinţă şi produselor care 

sunt supuse testelor. 

Evaluarea riscului 

În cazul tuturor substanţelor considerate periculoase este necesară atât o evaluare a riscului de 

pierdere accidentală cât şi o evaluare a securităţii chimice prevăzută de Regulamentul REACH 

1907/2006. Caracterizarea şi evaluarea riscurilor în cazul substanţelor considerate periculoase, se 

regăsesc şi în prevederile Regulamentului REACH, ca fiind cele descrise mai jos. Evaluarea riscului ar 

trebui să vină în completarea Evaluării Riscului la Locul de Muncă, cu referire la standardul Evaluarea 

riscului la locul de muncă. 

Evaluarea riscului ia în considerare: 

• identificarea pericolelor; 

• informaţiile furnizate în fişele tehnice de securitate a materialelor (MSDS); 

• nivelul gradului de expunere al angajaţilor; 

• impactul asupra mediului; 

• controlul, monitorizarea si supravegherea stării de sănătate a angajaţilor necesare în cazul 

substanţei; 

• sistemele de securitate şi control pentru accesul în zonele în care sunt depozitate şi utilizate 

materiale periculoase; 

• cerinţele de performanţă (fiabilitate şi capacitate) ale echipamentului şi sistemelor specifice; 

• operaţiunile simultane care implică materiale periculoase, pentru a evita amestecarea unor 

materiale incompatibile. 

Într-o evaluare de risc, toţi factorii sunt în strânsă legătură. Persoanele care efectuează analiza trebuie 

să ia în considerare factorii separat şi apoi efectul combinat al acestora. Aceşti factori sunt: 

• riscul asociat pericolului; 

• probabilitatea ca un eveniment sau o expunere sa aibă loc; 

• durata expunerii la pericol a unei persoane; 

• posibilele consecinte e care pot apare. 

Când se ia în considerare implementarea măsurilor de control, ierarhizarea acestora trebuie să fie 

respectată: 
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1) Eliminare; 

2) Înlocuire; 

3) Izolare; 

4) Măsuri de control prin proiectare; 

5) Măsuri de control administrativ; 

6) Echipament individual de protecţie  

Pentru a menţine operaţiunea în limitele proiectate este necesară existenţa sistemelor automate de 

control a instalaţiilor (eliminarea necesităţii intervenţiei operatorului). Astfel de sisteme includ 

sisteme de siguranţă pentru situaţiile de urgenţă. În cazurile în care nu se poate folosi controlul 

automat, se foloseşte evaluarea riscurilor pentru identificarea opţiunilor alternative de gestionare a 

riscului în vederea reducerii nivelului de risc. 

Dispozitivele de detecţie personale şi fixe sunt luate în considerare ca opţiuni pentru selectarea 

potenţialelor procese de gestionare a riscurilor. 

Rolul Coordonatorului pentru Substanţe Periculoase este de asigurare a existenţei unui volum 

suficient de informaţii privind substanţele periculoase şi procesul de evaluare a riscului, astfel încât să 

se poată realiza o evaluare fiabilă. 

Evaluările riscurilor privind substanţele periculoase sunt revizuite atunci când: 

• o practică de lucru care implică utilizarea substanţei suferă modificări semnificative; 

• se raportează probleme de sănătate specifice activităţii; 

• accidente, incidente fără urmări, monitorizarea sau controlul stării de sănătate a lucrătorilor indică 

pierderea controlului; 

• au apărut noi dovezi privind pericolele asociate; 

• apar tehnologii noi sau îmbunătăţite. 

Pentru administrarea schimbării echipamentului şi/ sau a proceselor de manevrare, depozitare şi 

transport este necesară o procedură de management al schimbării care să includă etapele 

specifice de evaluare a impactului schimbărilor asupra riscului asociat utilizării substanţelor/ 

materialelor periculoase. 

Supravegherea stării de sănătate 

Este necesar un sistem pentru monitorizarea expunerii pe termen scurt sau lung la material 

periculoase, care să asigure şi includerea potenţialelor cazuri de deces. 
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Instruire 

Toţi angajaţii care au responsabilităţi în administrarea şi utilizarea substanţele periculoase sunt 

pregătite adecvat şi competente pentru a-şi îndeplini îndatoririle. 

Coordonatorii de Depozite şi altor subdiviziuni asigură cele mai recente informaţii şi materiale de 

instruire pentru a realiza conformarea tuturor angajaţilor care trebuie să transporte, manevreze, 

utilizeze, transfere, elimine substanţele periculoase. 

Cunoaşterea acestui standard al substanţelor periculoase este inclusă în instructajul iniţial al noilor 

angajaţi şi în programele de pregătire şi de perfecţionare pentru angajaţii implicaţi în transportul, 

manevrarea, utilizarea, transferarea şi eliminarea substanţelor periculoase. 

Auditarea şi păstrarea înregistrărilor 

Un audit al Registrelor Substanţelor Periculoase din teritoriu şi al Sistemului de Management şi de 

Control al Substanţelor Periculoase (acest standard) este organizat de către Coordonatorul pentru 

Substanţe Periculoase la un interval de cel mult 12 luni pentru a asigura conformarea cu sistemul. 

Reprezentanţii Conducerii operaţionale şi de producţie vor inspecta şi audita utilizarea substanţelor 

periculoase de către contractori şi sub-contractori împreuna cu Coordonatorul pentru Substanţe 

Periculoase. Acolo unde se folosesc substanţe periculoase care au fişe tehnice de securitate, 

Conducătorul Zonei de Producţie trebuie să asigure păstrarea următoarelor înregistrări: 

• programe de instruire cu privire la substanţele periculoase folosite in santier; 

• orice proces verbal al unei instruiri primite de fiecare angajat, pentru substanţele periculoase 

folosite in santier; 

• orice evaluare a riscului sau audit care se realizează. 

Toate documentele de mai sus vor fi păstrate într-o locaţie centrală la nivelul Zonei de Producţie. 

 

 

 Depozitare si transport 

Pentru depozitarea şi manevrarea substanţelor periculoase (inclusiv transportul şi transferul) este 

necesară existenţa unei proceduri stricte. Este deosebit de importantă depozitarea şi manevrarea 

substanţelor periculoase şi cunoaşterea normelor de manevrare şi/ sau depozitare specifice de către 

toţi angajaţii implicaţi în îndeplinirea acestor responsabilităţi. 
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Depozitarea şi transportul substanţelor periculoase se efectuează în conformitate cu normele legale şi 

cu recomandările din MSDS. 

 Substanţe periculoase 

Cerinţele privind etichetarea substanţelor periculoase sunt incluse în Hotărârea nr. 1236/03.07.1997 

– privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase şi în anexele ei. 

Aceste substanţe prezintă un pericol acut pentru cei care intră în contact cu ele sau cu locaţiile în care 

sunt depozitate datorită concentraţiei şi naturii lor. Făcând referire la Regulamentul REACH, este 

necesar să se specifice măsurile de precauţie pentru manipularea în condiţii de securitate a 

substanţelor şi orice alte cerinţe sau norme specifice privind substanţa sau preparatul chimic. 

Acestea nu sunt numai dăunătoare sănătăţii, dar depozitarea sau manevrarea lor incorectă pot duce 

la apariţia unui nivel inacceptabil de risc. 

Materialele periculoase sunt clasificate în funcţie de tipul predominat de risc implicat, aceste 

clasificări fiind definite în Hotărârea de Guvern menţionată mai sus. 

Datorită naturii riscului cauzat de depozitarea sau utilizarea incorectă a acestor substanţe, măsurile de 

control ale riscului nu pot fi ignorate în nici un fel. Se va lua în considerare întreaga gamă de măsuri 

specifice de administrare a riscurilor care trebuie luate pe durata utilizării substanţelor pentru a 

reduce la minim expunerea lucrătorilor cât şi a mediului. 

Acestea sunt precizate în MSDS -urile producătorilor întocmite conform Regulamentului REACH. În 

scopul identificării lor, tuturor substanţelor periculoase li s-au alocat numere CAS şi EINECS 

internaţional recunoscute. În plus, tuturor li s-a alocat o Grupă de Ambalare şi un Cod de Clasificare 

pentru Transport. 

Competenţa persoanelor de a manevra substanţe periculoase 

Managerul santierului asigură pregătirea unui număr suficient de persoane în vederea manevrării 

substanţelor periculoase. Aceste persoane sunt: 

• instruite în privinţa pericolelor şi a măsurilor de prevedere care trebuie respectate; 

• pregătite pentru utilizarea tuturor echipamentelor de protecţie, inclusiv vehiculele, 

pompele, echipamentul de protecţie împotriva incendiilor şi aparatele de respirat 

folosite la depozitarea şi manevrarea substanţelor. 
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Controlul stocurilor – Recepţia substanţelor 

Toate substanţele recepţionate într-o locaţie sunt atent verificate de către cel care le-a comandat 

pentru a se asigura că există o MSDS în baza de date a substanţelor periculoase, că acestea sunt 

corespunzător ambalate, etichetate şi că sunt trecute în registru în conformitate cu aprobarea de 

utilizare la locaţie. 

Dacă există vreo nepotrivire cu privire la oricare dintre cele mai sus menţionate, substanţa va fi 

respinsă sau pusă într-un loc sigur şi apoi va fi anunţat Coordonatorul pentru Substanţe Periculoase. 

În aceste situaţii, substanţa va fi amplasată într-o zonă adecvată şi semnalizată în mod corespunzător. 

Coordonatorul pentru Substanţe Periculoase va recomanda acţiunile ulterioare. 

Depozitare 

1. Proiectul de bază al locaţiei/facilităţii trebuie revizuit, modificat dacă este necesar şi documentat 

folosind studiile HAZOP şi procesele de analiză a pericolului. Desenele de proiect ale construcţiei (ex. 

diagramele de instrumentaţie şi de proces, schemele tehnologice,schiţele/ desenele de amplasare, 

izometrice) vor fi actualizate în urma acestor analize,controlate şi puse la dispoziţia personalului 

relevant. 

2. Specificaţiile de proiect pentru toate amenajările noi sau modificate sunt supuse evaluării riscului şi 

dau detalii asupra selectării materialelor periculoase, depozitării, facilităţilor de încărcare şi 

descărcare, celor mai importante practici în industrie, reglementări aplicabile şi experienţelor din 

incidentele anterioare). 

3. Toate locaţiile/facilităţile prevăd planuri de răspuns în cazul unor situaţii de urgentă cu asigurarea 

retragerii în siguranţă, ca şi a echipamentului necesar pentru oprirea scurgerilor accidentale, 

recuperării şi eliminării materialului. 

4. Se au în vedere asigurarea ventilării şi a drenajului unde acestea sunt cerute de către funcţionarea 

normală, situaţiile de urgenţă, analizele HAZOP sau de gestionare a riscului. 

5. Există un sistem de control şi de monitorizare a accesului în zonele în care sunt depozitate şi 

manevrate substanţe toxice. Acesta identifică de asemenea zonele în care materialele toxice pot fi 

eliminate în anumite condiţii de operare (ex. coşuri de tiraj pe parcursul refulării, puncta de 

descărcare rar folosite) şi restricţiile de acces în zonele respective. 

Substanţele periculoase nu vor fi depozitate într-un container care: 

• nu este corect etichetat; 
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• a fost anterior folosit pentru depozitarea altui produs; 

• este deteriorat în orice fel; 

• este nepotrivit depozitării substanţei în cauză. 

Regulile de depozitare pentru substanţe specifice sunt de regulă specificate în MSDS-uri. 

 

 

Audit/ Inspecţie 

Pentru asigurarea unor practici corecte de depozitare şi transport, se realizează inspecţii frecvente şi 

un audit anual. Pentru eliminarea lipsurilor constatate, se iau măsuri imediate. 

Etichetare si transfer 

Etichetare 

Nu vor fi folosite containere neetichetate. Etichetarea se face la locaţie, pentru toate recipientele, 

containerele şi rezervoarele de depozitare în conformitate cu cerinţele legislative corespunzătoare . 

Această etichetare identifică în mod clar materialul transportat sau depozitat şi enunţurile referitoare 

la risc şi siguranţă. Sunt de asemenea necesare informaţii suplimentare (ex. fişe tehnice de securitate 

a materialelor (MSDS) pentru identificarea procedurilor corespunzătoare de prim ajutor. Dacă nu se 

cunoaşte conţinutul unui container, acesta va fi marcat cu următorul text: 

“ATENŢIE, NU FOLOSIŢI – Substanţă Necunoscută” 

Transfer 

Transferul, în interiorul depozitului sau în altă parte, se face conform instrucţiunilor specific din MSDS. 

Echipamentul individul de protecţie este trebuie furnizat şi purtat în locurile în care acest lucru este 

necesar.  

Acolo unde este posibil, se amenajează structuri/ dispozitive corespunzătoare pentru a minimiza 

posibilitatea unor scurgeri accidentale. 

Echipament şi Activităţi 

Un sistem de identificare şi documentare a graficelor de întreţinere, inspecţie şi testare pentru 

echipamentele critice de protecţie asociate materialelor periculoase este existent la locaţie. 

Activităţile critice de siguranţă care implică materiale periculoase trebuie identificate; trebuie 

elaborate instrucţiuni de lucru în condiţii de siguranţă, inclusiv depozitarea materialelor periculoase 

incompatibile. 
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Limitele de operare în condiţii de siguranţă ale instalaţiei şi a echipamentului de manevrare a 

substanţelor periculoase trebuie definite, documentate şi disponibile pentru personalul de operare şi 

de întreţinere. Aceste limite trebuie să fie înscrise pe echipamente. 

Acolo unde este aplicabil, sisteme de monitorizare sunt instalate pentru a indica cu claritate stadiul 

operării în orice moment. Aceste sisteme vor include procedura de documentare a schimbului de 

tură, care cuprinde orice informaţie/ schimbare relevantă referitoare la stadiul operării. 

Permisul de Lucru 

Un sistem al permiselor de lucru care să asigure decontaminarea în condiţii de siguranţă a instalaţiei şi 

a echipamentului, izolarea, utilizarea echipamentului individual de protecţie corespunzător şi 

respectarea oricăror norme şi măsuri de prevedere (ex. normele de ventilare sau de folosire a 

flăcărilor deschise) acolo unde se poate depăşi limita de expunere profesională pentru substanţe 

periculoase, este stabilit. Procesul de autorizare a muncii se implementează în planificarea, pregătirea 

şi execuţia sarcinilor acolo unde expunerea personalului pe parcursul operaţiunilor de operare, 

întreţinere sau inspecţie constituie un 

pericol.  

Eliminarea substanţelor periculoase 

Pentru informaţii privind eliminarea substanţelor periculoase se utilizează Ghidul de mediu sau MSDS-

urile produselor. 

Lucrătorii acordă atenţia cuvenită mediului atunci când iau în considerare eliminarea oricărui produs 

la sau de la locul activităţii. 

Funcţiunea de Mediu sunt contactate pentru îndrumări şi înştiinţări privind evacuarea oricărei 

substanţe periculoase. 

Se urmăresc şi se aplică Sistemul de Gestionare a Deşeurilor la locaţie pentru a evita,minimiza, 

refolosi, recicla, trata, procesa sau evacua produsele (ex. depozitarea, etichetarea,transportul, locaţia 

de evacuare, cantitatea şi înregistrările). 

Procesele verbale de eliminare ale substanţelor periculoase sunt păstrate şi raportate de către 

Funcţiunea de Mediu. 

Situaţii de urgenţă şi scăpări accidentale de substanţe periculoase 

Ca cerinţe minime, se implementează planurile de urgenţă pentru incidentele care implică materiale 

periculoase şi se efectuează exerciţii anuale de simulare. 
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Pregătirea serviciilor de urgenţă 

Personalul implicat în serviciile de urgenţă la locaţie cunoaşte această procedură, în special în ceea ce 

priveşte substanţele de mare risc (depozitare, transport, utilizare şi eliminare) şi scenariile specifice de 

răspuns/control. Aceasta include existenţa echipamentului de protecţie a corpului şi a respiraţiei, 

pregătirea în utilizarea acestuia şi inspecţia lui periodică pe baza unui grafic. 

Locaţii de prim ajutor 

Facilităţile de prim ajutor la locaţie trebuie dotate corespunzător, având în vedere cel puţin 

tratamentul iniţial de prim ajutor acordat în cazul rănirilor considerate posibile cu privire la 

depozitarea, transportul, manevrarea, utilizarea şi eliminarea substanţelor periculoase – de exemplu 

achiziţionarea unor sisteme de spălare pentru ochi, aprovizionate periodic cu apă proaspătă. 

Metode de control pentru mediu 

Anumite substanţe au potenţialul de a dăuna mediului înconjurător. Daca există 

îndoieli,Coordonatorul pentru Substanţe Periculoase împreună cu Funcţiunea de Mediu asigură 

conformitatea acţiunilor de eliminare şi/ sau control cu Ordinul de Guvern 278/1997 privind 

aprobarea Metodologiei-cadru de elaborare a planurilor de prevenire şi combatere a poluărilor 

accidentale la folosinţele de apă potenţial poluatoare. 

In cazul unor deversări de urgenţă/ accidentale, controlul se va face conform Ordonanţei de Urgenta 

(OUG) 68/2007 – Responsabilitatea în privinţa mediului înconjurător, prevenirea şi repararea 

daunelor aduse mediului, iar MSDS-urile vor fi strict respectate. 

Contractori 

Anterior începerii lucrului la locaţie, toţi contractorii vor fi înştiinţaţi în privinţa necesităţii respectării 

acestui standard de control al substanţelor periculoase şi de îndepărtare a tuturor substanţelor nocive 

şi a containerelor nefolosite de la locaţie la încheierea contractului. 

Planul HSE 

Gestionarea şi controlul substanţelor periculoase trebuie să facă parte din planul HSE care trebuie 

prezentat în faza de ofertare a proiectului. Management substanţelor periculoase va fi în 

conformitate cu legislaţia actuala a ţării şi procedurile CIS GAZ. 

Planul HSE include o listă a tuturor substanţelor de folosit pe durata contractului. 

Acolo unde este posibil, contractorul va folosi produse care au fost deja aprobate pentru utilizare la 

locaţiile CIS GAZ. Coordonatorul pentru Substanţe Periculoase de la locaţie aprobă utilizarea fiecărei 
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substanţe periculoase înregistrate şi face recomandări în cazul în care anumite produse nu sunt 

premise. 

Registrele substanţelor periculoase 

Contractorul trebuie să elaboreze şi să menţină un Registru al substanţelor periculoase pentru 

toate substanţele periculoase care urmează să fie utilizate pe durata contractului. Registrul conţine o 

listă cu numele produselor şi MSDS-ul pentru fiecare substanţă. 

Registrul Substanţelor Periculoase se va găsi cât mai aproape de locul în care urmează să se 

desfăşoare cea mai mare parte a lucrării contractate şi va fi accesibil în orice moment pe toată durata 

în care orice angajat este implicat în desfăşurarea activităţii. 

Registrul Substanţelor Periculoase va fi în orice moment disponibil pentru inspecţie din partea 

companiei. 

Contractorul va notifica din timp persoana de contact din cadrul companiei în privinţa substanţelor 

suplimentare introduse la locaţie. Nerealizarea acestei notificări poate avea ca rezultat neaprobarea 

utilizării substanţei. 

Audit 

Contractorul este auditat de către conducere şi de către echipa de management al proiectului la 

intervale de timp neregulate pe durata contractului. 

O încălcare majoră sau încălcări minore repetate ale acestui standard pot avea ca rezultat oprirea 

activităţii până când se iau măsuri de remediere. 

Responsabilităţi 

Managementul zonei de producţie 

Managementul zonei de producţie trebuie să furnizeze resurse adecvate care să permită 

managementului să elaboreze, implementeze şi analizeze procedura într-o manieră eficientă şi la 

timp. Conform legii, operatorul are obligaţia “să asigure securitatea şi sănătatea lucrătorilor în toate 

aspectele aferente muncii” (a se vedea Legea Sănătăţii şi Securităţii în Muncă nr. 319 / 2006 şi 

Hotărârea de Guvern nr. 1425 / 2006 de aplicare a legii 319). 

Managementul santierului 

Având responsabilitatea implementării şi conformării continue, conducătorul se asigură că: 

a) programele de instruire sunt concepute şi efectuate pentru toţi angajaţii implicaţi sau responsabili 

pentru activităţile aferente acestui standard, astfel încât să îl cunoască şi să îl respecte; 
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b) resursele şi asistenţa necesare asigurării disponibilităţii materialelor, echipamentului şi facilitaţilor 

pentru îndeplinirea cerinţelor standardului; 

c) efectuează audituri periodice privind eficacitatea şi respectarea standardului, facilitează analiza 

acestuia când este necesar în vederea remedierii lipsurilor procedurii  

d) Programele de observaţii bazate pe auditurile comportamentale ale Conducerii includ 

operarea echipamentului şi a sistemelor de manevrare ale substanţelor periculoase. Orice 

necesitate a unor cursuri specifice suplimentare de instruire includ rezultatele acestor 

observaţii. Pe parcursul acestor audituri, observaţiile se bazează pe indicatorii de performanţă 

(Anexa A); 

e) asigura evaluarea oricărei activităţi/ lucrări care implică o potenţială expunere la acţiunea oricărei 

substanţe periculoase. 

Lucrătorii pe şantier şi vizitatorii 

Toţi lucrătorii şi vizitatorii vor respecta acest standard pentru minimizarea expunerii la vătămări. 

Şefi de Departamente 

Şefii Departamentelor se asigură că: 

• toate substanţele periculoase din aria lor de responsabilitate sunt aprobate pentru 

folosire la locaţie; 

• toţi lucrătorii din aria lor de responsabilitate au fost instruiţi pentru a folosi în siguranţă substanţele 

periculoase relevante responsabilităţilor pe care le au; 

• toţi lucrătorii din aria lor de responsabilitate cunosc modalitatea de a obţine un MSDS şi înţeleg 

importanta informaţiilor conţinute; 

• se respectă practicile adecvate de sănătate, securitate şi de mediu la depozitarea şi evacuarea 

substanţelor periculoase; 

• orice acţiuni corective precizate în auditul anual sunt puse în practică cu promptitudine; 

• se vor păstra documentele corespunzătoare substanţelor periculoase în eventualitatea schimbării 

proprietarului firmei/ întreprinderii sau a încetării tranzacţionărilor. 

Conducătorii locurilor de muncă 

Conducătorii locurilor de muncă se vor asigura că în zonele lor de lucru: 

• lucrătorii au participat la instruiri specifice pentru Substanţele Periculoase, baze de date substanţe 

periculoase şi de cunoaştere MSDS; 
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• substanţele periculoase folosite în zona lor sunt aprobate; 

• lucrătorii respecta informaţiile referitoare la sănătate, securitate ăi mediu cuprinse în MSDSuri; 

• lucrătorii care folosesc produsele periculoase care necesită echipament individual de protecţie sunt 

pregătiţi în folosirea competentă a unui astfel de echipament de protecţie; 

• toate substanţele periculoase din zona lor sunt corect etichetate. 

Administratorul de Sistem (Baza de Date Substanţe Periculoase) 

Administratorul de Sistem va sigura: 

• menţinerea integrităţii bazei de date privind substanţele periculoase; 

• procesarea promptă a cererilor din partea direcţiilor privind încercările pe teren, 

adăugări/suplimentari, eliminări/ ştergeri, informaţii generale sau asistenţă; 

• rapoartele anuale de audit ale departamentelor sunt analizate şi rezumate într-un raport care este 

trimis Sefului de Departament iar un exemplar este trimis conducerii; 

• toate documentele privind sistemul sunt permanent actualizate. 

Funcţiunea de Mediu 

Funcţiunea de Mediu: 

• elaborează şi aprobă procedurile pentru evacuarea oricăror substanţe periculoase şi pentru 

administrarea deşeurilor şi a ambalajelor rezultate în urma folosirii substanţelor periculoase şi 

se va asigura că aceste proceduri sunt în acord cu legislaţia şi standardele de reglementare şi 

cu politica companiei; 

• oferă îndrumare şi asistenţă în cazul scăpărilor sau a eliminărilor accidentale de substanţe 

periculoase care se consideră că au potenţial distructiv asupra mediului; 

• oferă consiliere pentru o administrare adecvată a deşeurilor şi a ambalajelor rezultate în 

urma folosirii substanţelor periculoase; 

• evaluează caracterul nedistructiv asupra mediului al tuturor substanţelor periculoase înaintea 

aprobării de utilizare; 

• analizează în mod regulat caracterul nedistructiv al substanţelor periculoase la locaţie; 

• realizează inspecţii regulate ale zonelor de depozitare pentru substanţele periculoase. 

Managerul Depozitului 

Managerul Depozitului sau persoana responsabila desemnată de el: 
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• se asigură că nici un produs nu este pus în circulaţie pentru a fi folosit la locaţie fără să treacă prin 

procesul aprobării şi fără să fie trecut în Registrul Substanţelor Periculoase din baza de date 

corespunzătoare; 

• notifică Administratorul de Sistem (baza de date substanţe periculoase) în privinţa oricărei 

substanţe care a ajuns la locaţie fără o aprobare prealabilă; 

• asigură că întreg personalul depozitului a fost pregătit pentru a acţiona în cazul unei eliminări sau 

scăpări accidentale de substanţă nocivă pe durata încărcării, descărcării sau a depozitării. 

Serviciul Achiziţii 

Serviciile achiziţii se asigură că sunt achiziţionate numai substanţele înregistrate conform 

regulamentului REACH şi a căror utilizare a fost aprobată. 

Departamentul HSEQ 

Departamentul HSEQ: 

• auditează cel puţin anual departamentele pentru a verifica conformitatea cu acest standard şi cu 

tehnicile adecvate de depozitare şi manevrare; 

• oferă consiliere conducătorilor şi angajaţilor în privinţa utilizării şi depozitării substanţelor 

periculoase; 

• oferă îndrumare referitoare la sănătate şi securitate înaintea aprobării substanţelor periculoase; 

• la fiecare cinci ani analizează toate produsele şi recomandă implementarea unor produse de risc 

inferior acolo unde se poate folosi un înlocuitor/ substituent. 

Coordonatorul Substanţe Periculoase 

Coordonatorii de substanţe periculoase îşi îndeplinesc îndatoririle de administrare a sistemului în mod 

corespunzător şi competent pentru a asigura respectarea acestui standard şi pentru menţinerea la un 

nivel acceptabil al riscului pentru persoane, mediu si proprietate. 

Coordonatorul pentru substanţe periculoase se asigură că: 

• toate substanţele introduse şi folosite la locaţie sunt evaluate conform cerinţelor acestui standard şi 

sunt însoţite de MSDS-urile corespunzătoare; 

• se păstrează un nivel corespunzător de legătură cu proprietarul bazei de date a substanţelor 

periculoase pentru menţinerea acesteia la zi; 

• se acordă aprobările pentru testarea şi introducerea de noi substanţe în inventarul locaţiei şi în 

registrul pentru substanţe periculoase în conformitate cu acest standard; 
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• acolo unde este cazul, se asigură că se realizează (s-a realizat) o evaluare a riscului pentru intrările 

de substanţe periculoase sau pentru cele folosite la locaţie. 

• auditul substanţelor de la locaţie se face cel puţin anual şi în comparaţie cu registrul substanţelor 

periculoase; 

• toate substanţele periculoase sunt eliminate conform cerinţelor/ normelor legale şi ale acestui 

Standard; 

• toate materialele pentru intervenţii în cazul scăpărilor de substanţe periculoase sunt disponibile. 

Termeni şi Abrevieri 

Definiţii 

 “Trebuie” / “Ar trebui” 

Cuvântul „trebuie” (“shall”) va fi înţeles ca indicând obligativitatea şi cuvântul „ar trebui” („should”) ca 

indicând o recomandare lipsită de caracterul obligatoriu. 

Substanţe Periculoase 

Orice substanţă existentă la locul de muncă şi care este inclusă în Anexele Hotărârii nr. 1408 din 2008. 

Acestea pot fi în stare solidă, lichidă sau gazoasă, materiale neprelucrate, produse finite, produse 

secundare, catalizatori, auxiliare pentru producţie, consumabile, solvenţi de curăţare etc. 

Aceste substanţe pot provoca efecte acute sau cronice nedorite asupra sănătăţii dacă sunt 

inhalate, ingerate sau daca au intrat în contact cu pielea sau sunt absorbite prin piele. 

Materiale Periculoase 

Acestea sunt substanţele care pot prezenta un risc semnificativ pentru sănătatea şi securitatea 

oamenilor sau a mediului. 

Fişa Tehnică de Securitate a Materialelor (MSDS) 

Acesta este un document oferit de către furnizorul sau de către producătorul substanţelor periculoase 

şi de către furnizorii de servicii de specialitate, care specifică substanţele periculoase, modalitatea de 

stocare, de manevrare, de folosire şi de eliminare, măsuri speciale de prevedere care ar trebui să fie 

luate şi metodele de acordare a primului ajutor. 

Produse / Bunuri Periculoase 

Acestea sunt substanţele care reprezintă o ameninţare imediată asupra securităţii (ex. Prin incendiu 

sau explozie), a sănătăţii (ex. toxicitate), a mediului sau proprietăţii, în cazul în care sunt scăpate sau 
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implicate în accidente sau situaţii de urgenţă. Bunurilor periculoase li s-a alocat o clasificare în Codul 

UN, Clasa de Pericol şi Grupa de Ambalare pentru transport. 

Transferul 

Procesul de mutare al substanţelor periculoase dintr-un recipient în altul – de obicei dintr-unul mai 

mare într-unul mai mic, pentru a fi folosit în activitate. 

Indicator 

Este un anunţ care avertizează persoanele în privinţa localizării şi naturii/ originii substanţelor 

periculoase depozitate. 

Registru pentru Substanţe Periculoase 

O sursă de informare care include o listă a tuturor substanţelor folosite în zona de lucru,cantităţile 

depozitate şi MSDS-ul/ raportul de substanţă periculoasă pentru fiecare dintre ele. 

 Coordonatorul pentru Substanţe Periculoase 

Un angajat al depozitului desemnat de către conducătorul depozitului să administreze sistemul de 

management al substanţelor periculoase. 

Acest rol îndeplineşte de asemenea cerinţele rolului de Coordonator pentru Substanţe Periculoase. 

Sistemul de Gestionare Deşeuri 

O componenta a Sistemului de Management HSEQ care administrează deşeurile si eliminările. 

Termeni 

Funcţiunea Sănătate şi Securitate în Muncă – Reprezentanţii cu sănătatea şi securitatea în 

muncă ai Departamentului HSEQ; 

Funcţiunea de Mediu– reprezentanţii Departamentului Inginerie de Mediu ,reprezentanţii 

Departamentului Operaţiuni de Mediu la nivel Grup de Zăcăminte; 

Funcţiunea Aprovizionare– reprezentanţii Departamentului Achizitii. 

ALARP- As Low As Reasonable Practicable. 

Reglementări abrogate 

Documente suport 

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     

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311560
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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 Lista de 

Distribuţie 

Manageri Zone de Producţie; 

Managerii Depozite; 

Ingineria Mediului– EP; 

Operaţiuni de Mediu– FC; 

 

Mai jos urmează o listă a indicatorilor de performanţă care pot fi utilizaţi în auditurile 

comportamentale şi inspecţiile locaţiilor unde se utilizează substanţe periculoase: 

• Toţi muncitorii trebuie instruiţi, după cum este necesar, în utilizarea, manevrarea şi măsurile de 

precauţie care trebuie luate în privinţa substanţelor periculoase. 

• Toate persoanele responsabile pentru transport, depozitare şi distribuire sunt pregătite şi 

competente în aspectele privind sănătatea şi securitatea specifice acestor roluri. 

• Toate substanţele periculoase de la locaţie sunt aprobate şi listate în registrul pentru substanţele 

periculoase, în funcţie de locaţie şi scop. 

• Trebuie efectuată o analiză a riscului, care va fi înregistrată, a gradului de adecvare şi utilizare în 

siguranţă a TUTUROR substanţelor periculoase. 

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


 

PLAN DE MANAGEMENT AL 
SUBSTANTELOR SI PREPARATELOR 

PERICULOASE 
Editia 1 

CONDUCTĂ TRANSPORT GAZE NATURALE DN 600, 

PRESIUNE 55 BAR CU O LUNGIME DE 35.890 km, AMPLASAT 

PE TERITORIUL RAIONULUI CALARASI 

Pagina 

66 /  66 

 

Nr. document CIS-PMSPP-02 //1250/1/2017; Rev. 1  Page 66 of 66                  

  

• Trebuie păstrate MSDS pentru TOATE substanţele periculoase. 

• Toate containerele pentru substanţele periculoase trebuie corect etichetate. 

• Substanţele incompatibile nu vor fi depozitate împreună. 

• Căile de acces la amplasament şi facilităţile/ amenajările de depozitare trebuie marcate în mod 

corect. 

• Registrul pentru Substanţe Periculoase va conţine MSDS pentru toate substanţele periculoase la 

locaţie şi este periodic revizuit. 

• Nu se vor introduce pe şantier substanţe periculoase neautorizate. 

• Anual se efectuează un audit al substanţelor periculoase. 

• Substanţele periculoase trebuie evacuate în mod corespunzător. 

• Personalul/ facilităţile de prim ajutor la locaţie şi personalul de răspuns în caz de urgenţă va fi 

corespunzător instruit/ echipat pentru a face faţă unor accidente/ incidente care implică substanţele 

periculoase. 

 

 

 

 


