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Sumarul executiv 

Obiectivul proiectului 

 

Obiectivul inițial de dezvoltare a proiectului (ODP) - sporirea competitivității sectorului agro-alimentar al 

țării, prin sprijinirea modernizării sistemului de management al siguranței alimentare, facilitarea accesului 

la piețe pentru fermieri și promovarea practicilor agro-ecologice și de gestionare durabilă a terenurilor – 

permite domeniului de aplicare necesar să încorporeze noile activități propuse fără a avea nevoie de 

modificări. 

 

Descrierea proiectului 

 

FA ar fi utilizată pentru extinderea activităților proiectului în cadrul Componentei 1: Siguranța alimentară 

și sistemul de management al calității, care vizează consolidarea capacităților umane, instituționale și 

tehnice ale sistemelor de gestionare a calității și siguranței alimentare a țării și asigurarea respectării 

reglementărilor și a conformității sistemului cu standardele sanitare și fitosanitare (SSF) privind piețele de 

export de produse alimentare premium (în principal, piețele Uniunii Europene [UE] și cele aliniate la 

UE). În acest scop, FA propusă ar finanța o serie de activități și investiții care vizează instituirea unui 

sistem complet, compatibil cu UE în materie de gestionare a subproduselor de origine animală (SOA) 

care nu sunt destinate consumului uman. FA ar finanța, de asemenea, costurile aferente Componentei 4: 

Managementul Proiectului. În plus, FA propusă ar oferi spațiul necesar pentru o serie de activități legate 

de evoluția situației COVID-19 și de impactul potențial al acesteia asupra sectorului agricol al țării și a 

aprovizionării cu alimente în cadrul Componentei 5: Subvenții compensatorii pentru sprijinirea 

vânzărilor. 

 

Proiectul a fost inițial conceput pentru a sprijini eforturile țării în consolidarea competitivității 

exporturilor, atragerea investițiilor și îmbunătățirea accesului la piețele de export de produse alimentare 

premium. Mai exact, MACP și-a propus să sprijine reformele sistemului de gestionare a siguranței 

alimentare a țării, eforturile de sporire a accesului la piețe prin finanțarea investițiilor (pentru stimularea 

modernizării infrastructurii post-recoltare) și prin sprijinul instituțional în scop de dezvoltare (pentru 

crearea și consolidarea parteneriatelor productive), și eforturi pentru integrarea utilizării bunelor practici 

agricole și a gestionării durabile a terenurilor. Obiectivul primei FA a constat în sprijinirea fermierilor 

afectați de restricțiile la export pe piața Federației Ruse, pentru a evita colapsul sectorului pomicol. 

Obiectivul celei de-a doua FA a ținut de extinderea activităților Componentei 2: Sporirea potențialului de 

acces la piață. În prezent, cea de-a treia FA va ajuta Republica Moldova să implementeze un sistem de 

management SOA. 

 

MACP este în prezent structurat în cinci componente: 

 

Componenta 1: Siguranța alimentară și Sistemul de management al calităţii sprijină activitățile care 

vizează îmbunătățirea capacității umane, instituționale și tehnice a sistemului de management al 

siguranței alimentare a țării, precum și asigurarea armonizării cadrului de reglementare cu cerințele UE 

privind siguranța alimentară. 

 

Componenta 2: Îmbunătățirea potențialului de acces la piețe sprijină activitățile care vizează 

îmbunătățirea rentabilității și integrarea pe piață a produselor horticole de mare valoare din Moldova, 

acolo unde țara a demonstrat avantaje comparative în producția de fructe și legume proaspete.  

 

Componenta 3: Îmbunătățirea productivității terenurilor prin gestionarea durabilă a terenurilor sprijină 

activitățile care vizează integrarea practicilor și tehnologiilor durabile de gestionare a terenurilor și 

reabilitării fâșiilor de protecție anti-eroziune.  
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Componenta 4: Managementul proiectului asigură finanțarea costurile asociate activităților legate de 

implementarea și coordonarea proiectului în cadrul diferitor agenții guvernamentale. 

 

Componenta 5: Subvenții compensatorii de sprijin pentru vânzări (susținută de prima FA) a acordat 

sprijin fermierilor care au comercializat mere, prune și struguri pentru prelucrarea internă în toamna 

anului 2014, ca răspuns la restricțiile comerciale la exporturile agro-alimentare din Moldova impuse de 

Federația Rusă în 2013-2014. 

 

Locația 

 

Activitățile proiectului din cadrul tuturor componentelor vor fi implementate la nivel național. 

 

Categoria de mediu a proiectului 

 

În conformitate cu politicile şi procedurile de salvgardare ale Băncii Mondiale, inclusiv OP/BP/GP 4.01 

Environmental Assessment (Evaluarea de mediu), proiectul este plasat în Categoria B a Băncii. Deoarece 

la această etapă încă nu au fost identificate subproiectele şi locația activităţilor care vor fi finanţate în 

cadrul FA, Banca solicită clientulului să examineze toate subproiectele propuse şi să asigure ca 

beneficiarii/partenerii de implementare ale subproiectelor realizează o Evaluare a impactului de mediu și 

social (EIMS) corespunzătoare pentru fiecare subproiect. În acest scop, Clientul a elaborat Cadrul de 

Management de Mediu și Social (CMMS) pentru a orienta/ghida auditul de mediul și social al 

intervențiilor susținute de proiect. A treia FA nu va necesita modificări ale categoriei măsurilor de 

salvgardare ale proiectului. 

  

Impactul potențial al proiectului 

 

În timp ce, în general, Proiectul va oferi multe beneficii de ordin ecologic şi social (cum ari fi, securitatea 

alimentară sporită, inclusiv punerea în aplicare a unui management în condiții de siguranță a SOA şi un 

venit mai ridicat pentru fermieri datorită unei productivităţi agricole înalte, competitivităţi agricole 

sporite, abilităţi îmbunătăţite ale fermierilor în ceea ce priveşte protecţia solului şi tehnologiile de 

adaptare la schimbările climatice sau oportunităţi mai mari de a se implica în afaceri la scară mică în 

domeniul agriculturii), unele activităţi ar putea avea şi un impact negativ. Aceste impacturi pot ţine de 

schemele de acordare a granturilor de co-finanțare competitive, care vor finanţa: (a) intervenţiile de 

mobilizare experimentale a producătorilor şi care vor sprijini investiţiile post-recoltare cu scopul de a 

îmbunătăţi calitatea, consecvenţa şi cantitatea prelucrării primare (spălarea, sortarea, ambalarea, coacerea, 

răcirea, procesarea minimă etc.); (b) investiţii pentru ferme sau întreprinderi în vederea conformării cu 

criteriile de siguranţă alimentară; şi (c) investiţii în tehnologii şi echipamente pentru activităţi de 

conservare şi management durabil al solului şi păşunilor. 

 

Activitățile propuse în cadrul zonelor de intervenție ale proiectului, dacă nu sunt implementate în mod 

corespunzător, pot provoca unele impacturi asupra mediului și social legate de: (a) poluarea crescută a 

apelor subterane și de suprafață din cauza deversării SOA, eroziunii solului, utilizării îngrășămintelor și 

pesticidelor, precum și prelucrării produselor agricole; (b) amenințări la adresa sănătății umane și a vieții 

sălbatice din cauza manipulării deficitare a îngrășămintelor și a pesticidelor; (c) creșterea siltării 

corpurilor de apă din cauza eroziunii solului; (d) deșeuri solide în timpul procesării produselor agricole; 

(e) probleme de securitate și sănătate ale comunității în rezultatul construcției unor instalații de gestionare 

a SOA aproape de habitate, așezări umane, zone de conservare a naturii, terenuri de pășune etc.; și (f) 

valori sociale și culturale care pot fi în detrimentul abordărilor inovatoare ale investițiilor în agricultură și 

procesarea produselor zootehnice. În plus, proiectul va sprijini reabilitarea punctelor de control la 

frontieră, laboratoarelor și construcția unei instalații de gestionare a SOA, care poate include lucrări 

civile, care, de asemenea, ar putea genera deșeuri solide, poluarea aerului și pericole pentru sănătate. 

 

Proiectul va avea și impacturi pozitive asupra mediului şi bazei de resurse naturale din sfera sa de 

activitate: prevenirea degradării solului; optimizarea umidități solului; sporirea biomasei și materiei 

organice în sol; reducerea încărcăturii de sediment în râuri; și reducerea pierderii și erodării solurilor. 

Aceasta ar avea ca rezultat o serie de beneficii economice: (a) productivitatea sporită a solului datorită 
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adoptării managementului adecvat al terenului/GDT; (b) valoarea recuperării nutrienților în sol; (c) 

creșterea randamentelor agricole. 

 

 

Politici operaționale ale BM aplicate 

 

Proiectul va aplica două politici de salvgardare ale BM, şi anume WB OP 4.01 Environmental Assessment 

cu privire la Evaluarea de mediu şi WB OP 4.09 Pest Management cu privire la Managementul 

dăunătorilor. OP 4.01 va fi aplicată pe măsură ce proiectul va susţine un număr de activităţi care vor 

genera unele impacturi sociale şi de mediu. Pentru a aborda aceste impacturi, debitorul va întocmi CMMS 

(vezi punctul de mai sus). În timp ce proiectul nu va finanţa procurarea şi/sau utilizarea de pesticide, este 

posibil ca utilizarea pesticidelor să crească datorită sporirii intensităţii cultivării susţinute de schemele de 

acordare a granturilor şi/sau datorită promovării agriculturii de conservare. Pentru a aborda aspectele ce 

ţin de această OP, CMMS prevede măsuri de sensibilizare a opiniei publice şi de educare a potențialilor 

beneficiari cu privire la manipularea în condiții de siguranță a pesticidelor şi implementarea 

Managementului integrat al dăunătorilor/exploatației pentru a spori durabilitatea şi reduce expunerea 

umană şi a mediului la produsele periculoase. Astfel de măsuri sunt descrise în secțiunea VI a CMMS.  

 

Debitorul a confirmat precum că Proiectul nu va sprijini activităţi şi subproiecte care pot cauza relocarea. 

ESMF indică clar că orice infrastructură construită/reabilitată în cadrul proiectului va fi: (a) amplasată pe 

terenul deja aflat în proprietatea participanţilor sau va fi cumpărat sau arendat în mod voluntar atât de 

cumpărător cât şi vânzător, și (b) va fi verificată pentru a se asigura faptul că este liberă de orice datorie 

legală sau că nu este utilizată sau ocupată în mod neoficial de alte părţi care nu deţin titlul legal. În 

continuare, aceste acte vor mai specifica precum că îmbunătăţirea păşunii nu va presupune în vreun fel 

închiderea involuntară a păşunii sau diminuarea accesului. 

 

După cum este specificat în CMMS elaborat de către debitor, OP/BP4.04 on Natural Habitats (Habitate 

naturale) nu vor fi aplicate, deoarece proiectul nu va sprijini activitățile care pot implica conversiunea 

zonelor naturale. OP/BP 4.36 Forest policy (Politici silvice) nu vor fi aplicate, deoarece toate activitățile 

Proiectului vor fi implementate pe terenuri agricole existente, la puncte de control la frontieră și 

laboratoare, care, în prezent, funcționează. De asemenea, resursele culturale fizice nu vor fi afectate, 

deoarece toate activitățile propuse vor fi implementate pe terenurile agricole existente şi/sau în cadrul 

încăperilor de laborator. 

 

Cadrul de Management de Mediu și Social (CMMS) 

 

În vederea atenuării potențialului impact negativ, beneficiarul proiectului a elaborat un CMMS care 

include cerințele Evaluării impactului asupra mediului și social (EIMS) pentru activitățile proiectului şi 

subproiectele care vor fi finanţate. Acest document reflectă următoarele aspecte: proceduri privind 

evaluarea de mediu și socială; îndrumări cu privire la elaborarea EIMS și/sau ESMP-urilor simple pentru 

subproiecte, precum și Fișa de verificare ESMP pentru activitățile de construcție și reconstrucție la scară 

mica identificate; măsurile posibile de diminuare pentru diferite tipuri de subproiecte; instituirea și 

funcționarea unui Mecanism de remediere a reclamațiilor (MRR), cerințe de monitorizare şi supraveghere 

a implementării EIMS/ESMP-urilor. 

 

Măsuri de sensibilizare a opiniei publice şi educare a potențialilor beneficiari cu privire la 

manipularea în condiții de siguranță a pesticidelor şi aplicarea Managementului integrat al 

dăunătorilor 

 

Aceste măsuri sunt orientate spre asigurarea unui cadru de educare a fermierilor cu privire la aplicarea şi 

promovarea unui Management integrat al dăunătorilor (MID) şi astfel, înțelegerea şi gestionarea 

problemei dăunătorilor din sectorul horticol, reducerea riscurilor pentru sănătatea umană şi mediu ce ţin 

de utilizarea pesticidelor şi protejarea ecosistemelor prin conservarea agenților benefici, cum ar fi 

dușmanii naturali ai dăunătorilor şi polinizatorii în scopul creșterii productivității. Proiectul va angaja o 

instituție națională de cercetare și/sau ONG cu expertiza necesară în domeniul horticulturii şi capacităților 

MID, dar și cu abilități de desfășurare a instruirilor pentru fermieri. În baza cercetărilor şi sprijinului 

tehnic, a necesităților beneficiarilor proiectului, compania selectată va elabora pachete de MID pentru 
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sistemele de horticultură, va elabora şi va furniza un program de instruire cu ajutorul demonstrațiilor, va 

organiza loturi demonstrative cu scop de învățare prin intermediul experienței. Această instituție, de 

asemenea, va instrui formatorii şi specialiștii proiectului, precum și beneficiarii subproiectelor, şi va asista 

Unitatea de Management a Proiectului (UMP) în elaborarea unui program de monitorizare şi evaluare. 

Activitățile proiectului vor acoperi, de asemenea, loturi demonstrative cu utilizarea îmbunătățită a 

pesticidelor, precum și a tehnologiilor MID. UCIMPA va fi coordonator al implementării acestor 

activităţi. 

 

Integrarea CMMS în structura şi implementarea proiectului 

 

CMMS va fi integrat în Manualul Operațional al Proiectului şi va fi utilizat ca parte a tuturor contractelor 

care vizează activitățile propuse și subproiectele selectate. În această privință, Banca va oferi o instruire 

specială echipei UCIMPA privind promovarea conformării cu CMMS şi PMMS-urile specifice terenului. 

De asemenea, PMMS-urile subproiectelor vor fi integrate în contractele de lucrări pentru activitățile 

aprobate, atât în specificații, cât și în devizele de cheltuieli, iar contractorii vor fi solicitați să includă 

costul în ofertele lor financiare și propunerile pentru subvenție.  

 

Aranjamente instituționale şi capacitățile privind managementul de mediu și social 

 

Proiectul propus va fi implementat de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului 

(MADRM). MADRM are o experiență bogată în implementarea cu succes a proiectelor finanțate de 

Banca Mondială/GEF (de ex. RISP-I/II, Gripa Aviară, Controlul poluării în agricultură şi proiectele 

privind POPs). Unitatea Consolidată de Implementare şi Management a Proiectelor în domeniul 

Agriculturii (UCIMPA), care are aproape 15 ani de experiență de implementare a proiectelor Băncii 

Mondiale şi GEF, va activa în calitate de agent fiduciar pentru ambele agenții de implementare. UCIMPA 

dispune de un specialist cu calificare înaltă în domeniul mediului, cu cunoștințe în managementul riscului 

social, responsabil pentru problemele ce ţin de salvgardare în cadrul proiectului. Până în prezent, 

performanțele în domeniul mediului şi social ale UCIMPA au fost calificate drept adecvate. Echipa BM 

va continua monitorizarea atentă a implementării CMMS, oferind după necesitate orientare și suport 

relevant în materie de management a aspectelor de protecție. Implementarea PMMS și a subproiectelor 

PMMS va ține de responsabilitatea directă a UCIMPA, inclusiv responsabilitățile de supraveghere şi 

monitorizare a activităţilor de construcție. Conformarea cu CMMS și PMMS şi monitorizarea impactului 

în timpul etapei de construcție va fi asigurată de Specialistul în domeniul mediului din cadrul UCIMPA, 

ca parte a obligațiilor sale contractuale de supervizare. 

 

Publicarea raportului privind managementul de mediu și social și consultări 

 

Cadrul de Management de Mediu (CMM), întocmit pentru proiectul inițial, a fost publicat și supus 

consultărilor în țară. La 18 ianuarie 2012, UCIMPA a diseminat proiectul de rezumat al CMM pentru 

partenerii-cheie ai proiectului (Ministerul Mediului, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, 

Inspectoratul Ecologic de Stat) pentru a fi analizat şi comentat. De asemenea, proiectul CMM în varianta 

engleză şi rezumatul CMM în română au fost postate pentru consultarea publicului larg pe pagina web a 

UCIMPA (www.UCIMPA.md). La 26 ianuarie 2012, UCIMPA a organizat o ședință de informare şi 

consultare cu privire la acest document. Ședința a ajuns la concluzia că proiectul CMM acoperă practic 

toate impacturile potențiale în cadrul activităţilor propuse şi măsurile de diminuare (şi/sau evitare) a 

acestora. Proiectul de document a fost revizuit după ședință, luând în considerare rezultatele de după 

consultări. Versiunea actualizată a CMMS include măsuri de diminuare suplimentare pentru a acoperi 

riscurile de mediu și sociale ale acțiunilor aferente FA. Versiunile în romană și engleză ale documentului 

au fost postate pe pagina web a UCIMPA și prezentate Băncii Mondiale pentru publicare pe pagina sa  

(datele). Prezentul CMMS revizuit va fi utilizat de către client pe parcursul perioadei de implementare a 

proiectului. 

 

  

http://www.capmu.md/
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I. Contextul proiectului 

1.1 Obiectivul proiectului 

Obiectivul de Dezvoltare al Proiectului propus este de a crește competitivitatea sectorului agro-alimentar 

al țării prin sprijinirea modernizării siguranței alimentare și sistemelor de management al calității, prin 

facilitarea accesului la piețe și promovarea practicilor agro-ecologice și de gestionare durabilă a 

terenurilor. Acest obiectiv va fi realizat prin: 

 

(i) consolidarea capacității țării de a administra agendele tot mai complexe ce țin de siguranța 

alimentară și calitatea alimentelor; 

(ii) ameliorarea infrastructurii post-recoltare și creșterea gradului de organizare a fermierilor; și 

(iii) creșterea nivelului de adoptare a practicilor agronomice de gestionare durabilă a terenurilor de 

către fermieri și prin consolidarea reacției autorităților publice cu privire la administrarea solului. 

 

Agenda de gestionare în condiții de siguranță a SOA este aliniată la mandatul inițial al MAC-P și, prin 

urmare, cea de-a treia FA nu modifică ODP, întrucât acesta este pe deplin armonizat cu aspirațiile de 

siguranță alimentară pentru o competitivitate sporită, inclusiv prin modernizarea sistemelor de siguranță 

alimentară și de management al calității. 

 

1.2 Rezultatele cheie ale proiectului 

Cadrul de rezultate al proiectului va fi actualizat pentru a include indicatori relevanți conectați la 

activitățile extinse în materie de siguranță alimentară. 

 

Indicatori de rezultat: 

 

 instituirea unui sistem modern și integrat privind siguranța alimentară și calitatea alimentelor, cu 

instituții care funcționează în mod eficient, așa cum va fi demonstrat inițial prin: 

o Competențe instituționale identificate în mod clar,  

o Capacitate umană și tehnică pentru o abordare bazată pe riscuri a inspecțiilor și controalelor,  

o Elaborare, adoptare și aplicare a regulamentelor tehnice și implementarea standardelor 

voluntare pentru produsele agricole; 

 creșterea vânzărilor interne și exporturilor de produse horticole HVA pe durata de viață a 

proiectului; 

 extinderea suprafeței agricole a exploatațiilor cu productivitate durabilă și vulnerabilitate redusă 

la schimbările climatice. 

 

 

1.3 Descrierea proiectului 

Proiectul va continua să se axeze pe domenii prioritare de facilitare și elementele acestora: 

 

 În primul rând, se va concentra pe modernizarea sistemului public de management al calității, 

siguranța alimentară și sănătatea animalelor și a plantelor, care sunt absolut necesare pentru a 

menține cota de piață internă și pentru a spori accesul exporturilor de produse alimentare pe 

piețele tradiționale din țările post-sovietice și pe piața UE. 

 În al doilea rând, se va concentra pe facilitarea investițiilor în tehnologii și echipamente 

agronomice moderne, instalații de procesare și prelucrare post-recoltare, respectarea siguranței 

alimentare la nivel de întreprindere și sprijin pentru certificarea internațională a calității. 

 În al treilea rând, se va concentra pe furnizarea de servicii fermierilor, care vizează diseminarea 

informațiilor privind piața și tehnologiilor esențiale, precum și stimulentelor pentru integrarea 

practicilor agricole de mediu. 
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Cele trei domenii de mai sus sunt modelate în conformitate cu pilonii PAC ai UE. 

 

Proiectul inițial. MAC-P a fost aprobat de Banca Mondială (Consiliul de Administrație al BM) la 1 mai 

2012. Proiectul este finanțat din: (i) Creditul nr. 50950 al Asociației Internaționale pentru Dezvoltare 

(AID) în suma inițială de 18,0 milioane dolari SUA; (ii) Grantul total nr. TF12145 al Fondului Global de 

Mediu (GEF) de 4,4 milioane dolari SUA; și (iii) Grantul nr. TF14946 în suma inițială de 3 milioane 

dolari SUA, acordat de Agenția Suedeză pentru Dezvoltare și Cooperare (SIDA). Prima FA, în valoare de 

12 milioane dolari SUA din Creditul AID nr. 56390, a fost aprobată de Consiliul de Administrație la 19 

mai 2015. O a doua FA, în sumă de 10 milioane dolari SUA din Creditul AID nr. 58580, a fost aprobată 

de către Consiliu la 8 iulie 2016. Data de închidere actuală a proiectului este 30 iunie 2021. 

 

Cea de-a treia FA, în sumă de 15 milioane dolari SUA din împrumutul BIRD/AID pentru Managementul 

Subproduselor de origine animală, va fi cu data de închidere stabilită pentru 31 decembrie 2023. 

 

Proiectul actual cuprinde următoarele componente și activități: 

 

Componenta 1: Siguranța alimentară şi Sistemul de management al calităţii. Această componentă va 

sprijini agenda ambițioasă pentru crearea ajustărilor necesare în sistemul de management al calității și 

siguranței alimentare. În prezent, în țară există mai multe instituții cu responsabilități care se suprapun și 

atribuții instituționale neclare, ceea ce duce la o sarcină de reglementare exacerbată și inspecții repetate, 

costuri ridicate pentru Guvern și sectorul privat și oportunități de arendă. Nu există o delimitare clară a 

competențelor între autoritățile sanitare și cele agricole și nu există o separare a responsabilităților între 

stabilirea standardelor și gestionarea siguranței alimentare. În ceea ce privește reglementarea, sunt 

necesare acțiuni solide suplimentare pentru a asigura respectarea angajamentelor pe plan internațional ale 

țării, în special în privința cerințelor UE pentru negocierile unui Acord de Liber Schimb Aprofundat și 

Cuprinzător. Aplicarea continuă omniprezentă și informală a standardelor GOST nu răspunde nevoilor 

actuale și alimentează un sistem de inspecție, monitorizare și supraveghere, care devine irelevant în 

contextul schimbului bazat pe standarde internaționale și principiile pieței. Serviciile de inspecție ale țării 

ar trebui să se bazeze mai degrabă pe instrumente de evaluare a riscurilor pentru a determina frecvența și 

intensitatea controalelor. Guvernul lucrează în prezent la un set de măsuri de reformă care vizează 

eliminarea unor astfel de ineficiențe instituționale și de reglementare, inclusiv adoptarea și punerea în 

aplicare a unei strategii de siguranță alimentară, iar proiectul va extinde susținerea pentru aceste eforturi. 

Mai exact, finanțarea ar fi direcționată pentru: 

 

(i) implementarea reformelor de reglementare și instituționale (ST), formarea și consolidarea 

capacităților pentru a completa, atunci când este necesar, activitățile susținute de Programul 

cuprinzător de consolidare a instituțională al UE. 

(ii)  activitatea metodologică și analitică pentru evaluarea riscurilor de degradare a calității solului și 

a terenurilor, certificarea calității terenurilor și stabilirea standardelor pentru a asigura integrarea 

în politica și cadrul de reglementare pentru siguranța și asigurarea calității alimentelor a celor mai 

bune practici de gestionare a solului și a terenurilor. Această activitate va fi finanțată de GEF și 

va pregăti terenul pentru elaborarea și adoptarea unei serii de documente legale, armonizate cu 

cerințele UE, privind crearea și funcționarea sistemului național de certificare a terenurilor, 

inclusiv metodologia relevantă și o reglementare specială în acest sens. În acest scop, va fi 

angajată o companie/ONG local(ă) care va asista Agenția pentru Siguranța Alimentelor la 

pregătirea și promovarea în Guvernul RM a acestor documente; 

(iii) investiții, activități de formare și consolidare a capacităților în funcționarea și acreditarea 

națională și internațională a laboratoarelor; 

(iv) sprijin pentru reabilitarea punctelor de control la frontieră și îmbunătățirea mecanismelor de 

vămuire; și  

(v) dezvoltarea de software pentru supravegherea bolilor și avertizare timpurie, integrare de software 

pentru sistemul de siguranță alimentară în ansamblu. 

 

Componenta 2: Îmbunătățirea potențialului de acces la piețe. Această componentă va sprijini 

activitățile la nivelurile de producție primară, post-producție, prelucrare și comercializare/vânzări, care 

vizează realizarea unui grad sporit de comercializare a lanțurilor de valoare selectate, cu accent pe 
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horticultură. Ideea va fi de a sprijini fermierii moldoveni să: (i) tranziteze de la actualele lanțuri de 

aprovizionare limitate și rudimentare spre sisteme interne și/sau externe mai complexe, adică „de la piață 

la supermarket”; și (ii) transforme calitatea actuală a ofertei de la „mărfuri în vrac” în produse cu valoare 

adăugată crescută. Activitățile specifice vor include: 

 

i) schemă de subvenții competitive pentru pilotarea intervențiilor de mobilizare a producătorilor și 

susținerea investițiilor post-recoltare menite să îmbunătățească calitatea, consecvența și cantitatea 

prelucrării primare (spălare, sortare, ambalare, coacere, păstrare la frigider, procesare minimă). 

FA ar extinde eligibilitatea pentru acordarea de subvenții pentru investiții în apicultură și 

colectarea laptelui pentru a permite o mai mare integrare și agregare a ofertei de către micii 

producători; 

ii) granturi de co-finanțare pentru investiții în fermă sau întreprindere în scopul asigurării respectării 

siguranței alimentare; 

iii) granturi de co-finanțare pentru certificarea produselor; 

iv) facilitarea comerțului prin intermedierea agriculturii contractuale, asigurând accesul la spațiul de 

raft în supermarket, și sprijinirea planurilor guvernamentale pentru piețele angro regionale; și 

v) acces la cunoștințe, consultanță în afaceri și informații despre piață; 

vi) activități de ST în materie de sprijinire a parteneriatelor productive emergente și acordarea de 

asistență MAIA în promovarea consumului și recunoașterea produselor din Republica Moldova; 

și 

vii) pilotarea și evaluarea cost-beneficiu a diverselor practici de conservare a terenurilor pentru 

sectorul horticol, care ar putea include: zero till/strip till (fără prelucrarea solului sau cu o 

prelucrare minimă), cultivarea culturilor multiple/culturi intercalate, fâșii de protecție contra 

vântului/soluții de reabilitare a fâșiilor de protecție a solului, plantarea livezilor în terase separate 

pe pantă de-a lungul conturului,  acumularea/conservarea apei, mulcirea și înierbarea etc. Acest 

lucru va permite nu numai identificarea celor mai bune condiții pentru Republica Moldova în 

materie de practici de conservare a terenurilor din sector, dar și estimarea tuturor beneficiilor 

potențiale și costurilor asociate. Pe baza rezultatelor acestui studiu, vor fi organizate o serie de 

instruiri ale producătorilor și responsabililor guvernamentali pe teren privind GDT integrată în 

sectorul horticol. În acest scop, va fi angajată o companie locală/ONG cu experiență în astfel de 

studii și instruiri. Compania selectată va elabora, de asemenea, materialele de ghidare necesare 

pentru a fi distribuite în cadrul grupurilor de producători și alte părți interesate. 

 

Componenta 3: Creșterea productivității terenurilor prin gestionarea durabilă a terenurilor. 

Componenta va sprijini integrarea Gestionării durabile a terenurilor (GDT) ca parte a obiectivului 

proiectului de a crește competitivitatea sectorului agricol. Va contribui la consolidarea capacităților 

umane, instituționale și tehnice (atât la nivel local, cât și la nivel național) de implementare a acestor 

activități și va oferi agricultorilor stimulente financiare directe pentru adoptarea unei gestionări durabile a 

resurselor și a practicilor agro-ecologice. În cele din urmă, componenta va oferi sprijin investițional 

pentru reabilitarea fâșiilor de protecție anti-eroziune cu scopul de a preveni degradarea solului și de a 

menține și crește productivitatea terenurilor agricole. Un astfel de sprijin se va concentra pe crearea a 

două echipe de utilaje mobile care se vor specializa în reabilitarea fâșiilor de protecție cu vegetație 

corespunzătoare în cele mai degradate sisteme de eco-agro din regiunea de sud a țării. Acest lucru va 

permite întreprinderilor silvice locale și consiliilor locale să reabiliteze și să înființeze noi fâșii de 

protecție. 

 
3.1 Consolidarea capacităților pentru GDT 

(i) Activitate analitică privind tehnologiile de GDT specifice terenului în scopul replicării și 

diseminării cunoștințelor și a celor mai bune practici asociate. Această activitate va fi 

realizată, în primul rând, pe baza cunoștințelor locale privind tehnologiile de GDT, precum și 

pe baza experienței internaționale avansate. Obiectivul acestei activități este de a oferi o 

evaluare a tehnologiilor GDT existente pentru sectorul culturilor agricole în condițiile din 

regiunea de sud a țării, care ar include toate beneficiile potențiale și costurile asociate, 

precum și cauzele și barierele pentru aplicarea lor la scară largă. În acest scop, va fi angajată 

o companie de cercetare specializată care va efectua studiile necesare și va întocmi 

documentele de ghidare relevante. 
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(ii) Consolidarea capacităților beneficiarilor de a monitoriza și evalua avantajele economice și 

globale de mediu scontate. Obiectivul acestei activități este de a oferi asistență relevantă și 

instruire pentru fermierii participanți în realizarea analizei de referință, precum și în 

măsurarea beneficiilor economice și de mediu. În acest scop, compania selectată la punctul 

3.1 (i) va organiza o sesiune de instruire specială cu privire la aspectele menționate și va oferi 

asistența necesară beneficiarilor de finanțare în desfășurarea acestor activități. Rezultatele 

monitorizării solului vor fi colectate anual de către UCIMPA și prezentate într-un rezumat 

special la sfârșitul implementării proiectului. 

 

(iv) Creșterea capacității de GDT și activități de sensibilizare. Obiectivul acestei activități ar fi 

consolidarea capacităților naționale în materie de GDT și sensibilizarea cu privire la 

beneficiile proiectului la nivel local și global, încurajarea schimbărilor de comportament cu 

scopul de a preveni degradarea terenurilor și de a promova conservarea solului. Acestea vor fi 

realizate prin: (a) organizarea de vizite pe terenurile demonstrative de GDT și desfășurarea 

instruirilor pentru fermierii din sudul țării, precum și pentru factorii de decizie la nivel 

național; (b) elaborarea și diseminarea materialelor de ghidare și despre lecțiile învățate 

(inclusiv manuale, broșuri, postere); (c) crearea și întreținerea unui site web special dedicate 

GDT; și (d) organizarea unei conferințe naționale cu privire la GDT la Chișinău, cu sprijin 

guvernamental la nivel înalt și cu participarea reprezentanților autorităților publice locale, 

asociației de fermieri, ONG-urilor și altor părți interesate. Pentru implementarea acestor 

activități, UCIMPA va angaja un ONG cu activități de bază, cu experiență vastă în derularea 

de activități de conștientizare a mediului, seminare și conferințe și experiență în pregătirea și 

diseminarea diverselor materiale de mediu. 

 

3.2 Produse financiare de susținere a GDT. Această subcomponentă ar sprijini două tipuri de 

stimulente pentru fermieri în domeniul activităților durabile de gestionare a terenurilor. 

Abordarea se diferențiază în funcție de caracterul acestor activități, adică cu investiții intensive de 

capital față de mai puțin intensive. Pentru activitățile cu investiții intensive de capital, de ex.,  

investiții în utilaje și instrumente de low-till (prelucrare redusă a solului), proiectul va fi deschis 

susținerii tuturor operațiunilor de cultivare, deoarece tipologia acestor investiții poate fi de fapt 

mai relevantă pentru culturile de câmp decât pentru horticultură. Acest lucru va permite, de 

asemenea, proiectului să abordeze mai eficient agenda de gestionare durabilă a terenurilor, 

susținută cu finanțare din GEF. Pentru activitățile cu investiții intensive de capital, de ex., 

culturile de acoperire, stimulentele oferite în cadrul proiectului se vor concentra doar pe 

horticultură pentru a completa activitățile componentei 2. 

 

(i) Program-pilot de stimulare a GDT pentru încurajarea adoptării practicilor agricole durabile 

fără investiții intensive de capital în sectorul horticol, cum ar fi - culturi de acoperire, 

policulturi, activități de îmbunătățire a fertilității solului, diversificarea culturilor, adoptarea 

sistemelor mixte de recoltare, acumularea/conservarea apei, înființarea fâșiilor de protecție 

împotriva vântului, fâșiilor tampon și fâșiilor de protecție pentru a reduce eroziunea hidrică și 

eoliană, gestionarea ameliorată a deșeurilor agricole pentru a îmbunătăți conservarea solului 

și a apei, compostare, mulcire pentru îmbunătățirea solurilor etc. Manualul operațional (MO), 

care va fi pregătit de UCIMPA înainte de intrarea în vigoare a proiectului, va specifica 

regulile și criteriile pentru implementarea programului. Se preconizează că acest program va 

funcționa trei ani, oferind anual aproximativ 50 de subvenții pentru fermieri, care ar avea 

performanțe deosebite în adoptarea practicilor de GDT. Managementul general al 

programului va fi asigurat de către un comitet special, prezidat de ME, cu participarea 

reprezentanților MAIA, institutelor de cercetare și ONG-urilor de mediu, în timp ce 

managementul financiar va fi asigurat de Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură 

din cadrul MAIA. 

 

(ii) Schemă de subvenționare competitivă adresată grupurilor de producători și producătorilor 

individuali pentru investiții intensive de capital în conservarea solului - instrumente pentru 

prelucrarea redusă a solului (low-till) și utilaje anti-eroziune, irigare, drenaj, reabilitarea 

fâșiilor de protecție anti-eroziune; punerea în aplicare a schemelor de plantare în bandă și 

rotație a culturilor; aplicarea integrată a îngrășămintelor pe baza testării solului; contribuția la 
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îmbunătățirea solului prin fixarea azotului, materia organică și structura îmbunătățită a 

solului, etc. La fel ca în cazul Programului de stimulare a GDT, Manualul operațional, care va 

fi pregătit de UCIMPA înainte de intrarea în vigoare a proiectului, va specifica regulile, 

procedurile și criteriile de eligibilitate și de selecție aplicabile schemei de subvenții propuse. 

În plus, MO va include dispoziții referitoare la gestionarea, implementarea și supravegherea 

schemei. Se preconizează acordarea a aproximativ 200 de subvenții de co-finanțare 

fermierilor și comunităților, acoperind cel puțin 50% din necesarul total de investiții 

(contribuția beneficiarului - 3 milioane dolari SUA). Gestionarea schemei de subvenționare 

va fi, de asemenea, similară cu aranjamentele propuse pentru programul de stimulare a GDT. 

 

(iii) Campanie de informare și instruire, vor fi explicate obiectivele și principiile de funcționare 

ale Programului de stimulare și Programului de subvenționare prin co-finanțare. De 

asemenea, sunt prevăzute instruiri cu privire la modul de elaborare a propunerilor de 

subproiect în conformitate cu MO de către potențialii beneficiari ai proiectului din regiunea 

de sud a țării. Campania se va desfășura la trei niveluri - național, raional și local, și va 

include diseminarea publică a informațiilor despre aceste programe, precum și materiale de 

ghidare pentru elaborarea propunerilor de subproiect. Această activitate va fi realizată de 

ONG-ul selectat pentru activitatea propusă în subcomponenta 3.1 (iii). 

 

3.3 Investiții de sprijin și reabilitarea fâșiilor de protecție anti-eroziune. Pe parcursul ultimilor două 

secole, practica agricolă din regiune arată că înființarea fâșiilor de protecție anti-eroziune se 

regăsește printre cele mai bune tehnici de conservare a solului în zonele de stepă și de stepă 

forestieră. Astfel de fâșii compuse din vegetația de arbori, tufișuri și iarbă pot contribui, într-o 

proporție foarte mare, la prevenirea eroziunii hidrice și eoliene a solului și la reținerea nutrienților 

în timpul ploilor torențiale, asigură conservarea umidității, îmbunătățesc condițiile microclimatice 

etc. În plus, s-a dovedit că producțiile agricole pe câmpurile protejate cu astfel de fâșii sunt în 

medie cu 15% mai mari față de câmpurile fără astfel de centuri. Pornind de la aceste fapte, în anii 

’50 -’60 ai secolului trecut, în Moldova au fost înființate aproximativ 30,0 mii ha de fâșii de 

protecție agricole, din care, aproximativ 12 mii sunt în sudul țării. Aceste terenuri sunt în 

proprietatea publică locală și nu au fost privatizate. În prezent, cele mai multe dintre aceste fâșii 

de protecție sunt într-o stare foarte proastă, fiind defrișate ilegal, precum și afectate de pășunatul 

excesiv. Autoritățile publice centrale și locale recunosc această problemă ca fiind una prioritară 

de mediu, precum și pentru agricultură, iar programele naționale de conservare a solului adoptate 

în 2003 și în 2011 prevăd în mod special reabilitarea acestora, precum și înființarea de noi fâșii de 

protecție. În special, în zona de sud a țării, este planificată plantarea a aproximativ 4 000 ha de 

noi fâșii de protecție. Proiectul va sprijini aceste eforturi prin: 
 

(i) Investiții în utilaje specializate pentru crearea a două echipe mobile mecanizate pentru    

reabilitarea țintită a fâșiilor de protecție anti-eroziune puternic degradate în cele mai 

vulnerabile ecosisteme din sudul țării, cu cel mai mare potențial de degradare a terenurilor și 

deteriorare a productivității agricole. În special, proiectul ar finanța achiziționarea de mașini 

agricole specializate, care vor fi furnizate către două întreprinderi forestiere de stat, capabile 

să desfășoare eficient astfel de activități în această parte a țării. În prezent, toate 

întreprinderile forestiere din țară nu dispun de utilaje relevante în acest scop.  

 

(ii) Reabilitarea și înființarea noilor fâșii de protecție anti-eroziune. Agenția Silvică de Stat 

„Moldsilva” și întreprinderile sale forestiere locale, din resursele proprii, precum și cu 

sprijinul consiliilor locale, vor reabilita aproximativ 1 mie de ha din cele mai degradate fâșii 

de protecție anti-eroziune, precum și vor planta noi fâșii pe o suprafață de aproximativ 1 mie 

ha în timpul implementării proiectului. S-a convenit că aceste activități vor fi realizate ținând 

cont de nevoile de creare a unei rețele ecologice în regiune, prin conectarea diverselor 

habitate și păduri naturale existente în urma înființării de noi fâșii. Acest obiectiv va fi atins 

prin metode care să utilizeze la maxim valorile biodiversității. S-a convenit, de asemenea, 

asupra reabilitării/înființării de noi fâșii de protecție de către „Moldsilva” și întreprinderile 

sale forestiere pe bază de contract cu autoritățile locale. Aceste contracte ar prevedea atât 

responsabilitățile „Moldsilva” în ceea ce privește activitățile care urmează să fie 
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implementate, cât și crearea capacităților locale de a menține astfel de fâșii și 

responsabilitățile consiliilor locale cu privire la protecția și gestionarea lor. 
 

Componenta 4: Managementul proiectului. Această componentă va acorda suport tehnic și financiar 

pentru gestionarea proiectului. Agenția de implementare a proiectului propus va fi Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM). Unitatea Consolidată de Implementare a Proiectelor în 

domeniul Agriculturii (UCIMPA), care are o experiență de aproape 15 ani în implementarea proiectelor 

finanțate de Banca Mondială și GEF, va servi ca agent fiduciar pentru agenția de implementare. Această 

componentă va finanța activități precum: (a) personalul și operațiunile UIP; (b) Activități de monitorizare 

și evaluare; (c) programe de formare și (d) audituri. 

 

Componenta 5: Subvenții compensatorii pentru vânzări (susținută inițial de prima FA) - sprijină 

fermierii care au comercializat mere, prune și struguri pentru prelucrarea internă în toamna anului 2014, 

ca răspuns la circumstanțele datorate restricțiilor comerciale la exporturile agroalimentare moldovenești 

impuse de Federația Rusă în perioada 2013-2014. 

 

 

1.4 Descrierea activităților proiectului în cadrul Finanțării Adiționale 3 

Cea de-a Treia Finanțare Adițională (FA) și restructurare vine ca răspuns la solicitarea Guvernului RM 

din data de 19 februarie 2020 pentru AT și IFP în vederea abordării agendei de gestionare a SOA. Echipa 

de lucru a discutat cu Guvernul RM alternativele la FA propusă și s-a ajuns la un acord care reprezintă 

răspunsul cel mai adecvat la intenția strategică de a institui un sistem complex, în conformitate cu 

normele UE, privind gestionarea SOA care nu sunt destinate consumului uman. 

 

În actualul context de producție alimentară din RM, cea mai mare provocare de acest gen - atât pentru 

actorii publici, cât și pentru cei privați – este, probabil, gestionarea și/sau eliminarea în siguranță a 

deșeurilor animale, în special SOA. Metodele și tiparele actuale de eliminare a deșeurilor animale nu sunt 

conforme cu cele mai bune practici internaționale, ceea ce duce la riscuri ridicate pentru sănătate publică 

și mediu. În acest scop, gestionarea în condiții de siguranță a SOA este una dintre prioritățile esențiale 

identificate în cadrul Acordului de Asociere Moldova-UE și Acordul de Liber Schimb Aprofundat și 

Cuprinzător (încheiat în 2014) în legătură cu îmbunătățirile de ordin instituțional și tehnic necesare a fi 

aduse sistemului de management al siguranței produselor alimentare din țară. 

 

Descrierea activităților propuse: Sistem de management al SOA 

 

Conceptul FA propuse se bazează pe concluziile tehnice și economice ale unui studiu de fezabilitate 

comandat de UE în 2018. Studiul de pre-fezabilitate a propus soluții complete, deși preliminare, pentru 

prelucrarea și/sau eliminarea SOA, separate pe categorii de SOA, și prioritizate după nivelul de urgență și 

relevanță pentru factorii economici, de sănătate publică și de mediu. 

 

Eliminarea în condiții de siguranță a SOA din Categoria 1 prin colectarea și incinerarea sistemică a fost 

determinată ca fiind cea mai stringentă necesitate, iar modificarea recent adoptată a Legii nr. 116 privind 

deșeurile (15 august 2019), prin care este legalizată incinerarea deșeurilor (inclusiv SOA), a creat spațiu 

juridic pentru soluții relativ rapide și ieftine, bazate pe incinerare, care trebuie puse în aplicare. Totuși, 

astfel de soluții ar fi parțiale și mai puțin de dorit pe termen lung. Un sistem care fie combină 

managementul celor trei categorii (procesare), fie îl abordează în mod separat, Categoria 1 (incinerare) și 

Categoriile 2 +3 (procesare) ar prezenta o soluție mai cuprinzătoare și mai durabilă. Pentru a avea succes, 

ambele abordări ar necesita o infrastructură complementară substanțială pentru colectare, transport și 

depozitare, modernizări organizaționale și schimbări de comportament și, foarte posibil, participarea 

sectorului privat la operarea instalațiilor de gestionare. 

 

FA propusă va include, într-o primă fază, un set de activități care vizează finalizarea selectării celei mai 

bune soluții tehnice și a scenariului operațional/comercial pentru un sistem de management al SOA, 

inclusiv identificarea și desemnarea de către Guvernul RM a locațiilor/terenurilor pentru principalele 

instalații de gestionare a SOA și un studiu privind fluxul și traficul. 
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Principalele elemente care trebuie abordate în primă fază sunt: 

 

a) Studiu de fezabilitate. În timp ce, la etapa de pre-fezabilitate au fost analizate mai multe opțiuni 

„cele mai reușite” în absența unei perspective clare de finanțare finale, studiul de fezabilitate va 

beneficia de ipoteze operative ferme cu privire la bugetul de investiții pentru fiecare soluție 

tehnică luată în considerare. Acest lucru va permite Guvernului RM să ia în considerare unele 

opțiuni fără compromisuri, întrucât chiar și cele mai complete soluții tehnice, la volumele 

estimate actuale și viitoare de SOA, ar putea fi finanțate din pachetul financiar al celei de-a treia 

FA. Principalele aspecte ale studiului de fezabilitate ar include: 

 

i. Actualizarea și, acolo unde este necesar, îmbunătățirea datelor și modelării volumului SOA 

actual și viitor din sector; 

ii. Elaborarea propunerilor tehnice detaliate, inclusiv specificații tehnice și cerințe de proiectare 

a instalațiilor, care ar include soluții (posibil modulare și care să țină cont de creșterea în 

viitor a volumului) pentru gestionarea tuturor tipurilor de SOA;  

iii. Elaborarea estimărilor detaliate ale costurilor investițiilor, bugetele de operare și întreținere 

pentru fiecare soluție de management propusă;  

iv. Elaborarea proiecțiilor economice și financiare pentru fiecare soluție tehnică; 

v. Dezvoltarea de scenarii operaționale și comerciale și opțiuni pentru modele operaționale de 

bună practică care implică participanți din sectorul privat; 

vi. Analizarea sistemelor auxiliare existente, cum ar fi „Registrul Animalelor” și fondul de 

sprijin pentru agricultură și furnizarea de recomandări pentru îmbunătățiri pertinente, cu 

potențial de a permite crearea unui sistem de gestionare a SOA într-un mod mai eficace și 

mai eficient; 

vii. Revizuirea și furnizarea de recomandări privind aspectele de mediu și sociale, în conformitate 

cu legislația națională aplicabilă și măsurile de salvgardare de mediu și sociale ale BM, 

pentru a fi incluse ca precursori pentru implementarea fazei de investiții a celei de-a treia FA. 

 

b) Studiu privind fluxul și traficul. În urma selectării soluției tehnice finale și după identificarea și 

desemnarea locațiilor/terenurilor pentru infrastructura de gestionare a SOA, ar urma să fie realizat 

un studiu privind modelele de trafic/transport, pentru a determina și optimiza potențialele ture de 

colectare, intensitate și încărcări, factorizarea numărului de generatoare SOA, cerințe speciale 

pentru producătorii de SOA, necesități pentru terenuri/punctele de colectare, cantități potențiale și 

tipuri de SOA pe punct de colectare, frecvența de colectare, ture de colectare pe vehicul, 

expediere vehicul, întreținere și servicii conexe. Analiza ar trebui să genereze, de asemenea, 

rutele de transport optimizate în mod special pentru SOA din Categoria 1; să determine și 

cuantifice necesitățile pentru punctele de colectare centrale, intermediare și descentralizate; să 

determine necesitățile pentru instalații de depozitare temporare cu temperaturi controlate pentru 

SOA din Categoria 1, și dimensiunea parcului de vehicule necesare; și să identifice necesitățile de 

echipament de manipulare. 

 

Într-o a doua fază, cea de-a treia FA se va concentra pe punerea în aplicare a elementelor esențiale pentru 

un sistem de management a SOA și infrastructura critică: 

 

a. Cadrul de reglementare și operare. FA propusă ar sprijini completarea tuturor regulamentelor și 

directivelor operaționale prevăzute de Legea nr. 129 privind subprodusele de origine animală și 

produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman. Reglementările specifice și 

directivele operaționale (inclusiv finanțarea ex-post a infrastructurii SOA) vor fi adaptate la 

soluția tehnică și modelul operațional ales de Guvernul RM.  

 

b. Informare și sensibilizare. A treia FA ar sprijini desfășurarea unei campanii de informare și 

sensibilizare cuprinzătoare, care să inducă schimbări în comportamentul generatorilor de SOA. O 

atenție deosebită va fi acordată sistemelor de creștere a animalelor ale micilor proprietari și 

gospodăriilor individuale pentru a se asigura că aceste părți interesate dispun de informații ample 

despre oportunitățile de eliminare în condiții de siguranță a carcaselor de animale și altor tipuri de 

SOA. Pentru a garanta succesul, campania de informare și sensibilizare va fi implementată în 

strânsă colaborare cu autoritățile publice locale, care cunosc cel mai bine numărul de animale din 
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gospodăriile individuale și sunt cei mai interesați în a se asigura că proprietarii de animale 

gestionează SOA într-un mod sigur și responsabil. 

 

c. Sisteme auxiliare. A treia FA ar susține cheltuieli rezonabile legate de modernizarea sistemului de 

înregistrare a animalelor din țară. În ultimii ani, Republica Moldova a înregistrat progrese solide 

în actualizarea sistemelor de înregistrare a fermelor și a animalelor, dar acestea continuă să fie 

afectate de probleme tehnice, de acoperire și de interoperabilitate, diminuând astfel utilitatea lor 

analitică și operațională. Disponibilitatea datelor complete în Registrul Animalelor va fi un 

instrument esențial pentru operarea infrastructurii de gestionare a SOA într-o manieră optimizată 

și eficientă. A treia FA ar acoperi, de asemenea, costurile legate de înființarea unui centru de apel, 

cu un număr de serviciu dedicat, destinat plasării comenzilor de preluare de la 

producătorii/generatorii de SOA (cu accent pe SOA din Categoriile 1 și 2) și ar facilita o 

coordonare în timp util a preluării și expedierii vehiculelor de colectare a SOA.  

 

d. Proiectare si construcții. În cele din urmă, FA propusă ar sprijini proiectarea, construcția și 

echipamentele pentru înființarea infrastructurii de gestionare a SOA, inclusiv instalațiile de 

incinerare și/sau procesare (cu fluxuri de lucru separate pentru fiecare categorie de SOA), precum 

și puncte de colectare și depozitare (inclusiv vehicule de colectare specializate). 
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II. Circumstanțe naționale 

2.1 Contextul fizic 

Localizare geografică. Cu o suprafață 

de 33.846 km pătrați, Republica 

Moldova este situată în Europa 

Centrală, în nord-vestul Balcanilor. 

Țara se învecinează cu Ucraina în 

nord, est și sud și cu România în vest, 

râul Prut formând frontieră vestică a 

țării (a se vedea harta). Republica 

Moldova este o țară din regiunea 

Mării Negre. Granița sa sudică se 

întinde aproape până la coasta Mării 

Negre, iar accesul la Marea Neagră 

este deschis pentru Republica 

Moldova prin limanul Nistrului și râul 

Dunărea. 

 

Relief. Relieful Republicii Moldova 

este reprezentat de coline și zone de 

câmpii și podișuri, care sunt 

concentrare în cea mai mare parte în 

regiunea centrală a țării. Altitudinile 

absolute sunt cuprinse între 429 m 

(Dealul Bălănești) și 4 m deasupra 

nivelului mării în zona inundabilă a 

Nistrului (Satul Palanca). 

 

Climă. Clima Republicii Moldova 

este moderat continentală, 

caracterizată de ierni relativ blânde, cu puțină zăpadă, veri calde și lungi și umiditate scăzută. 

Temperatura medie anuală a aerului variază între 6,3-12,3
o
C, iar cantitatea de precipitații, respectiv, între 

307-960 mm pe an
1
. 

 

 

2.2 Resurse naturale 

Resurse funciare. Republica Moldova are resurse funciare unice, caracterizate prin: predominant soluri 

negre (Cernoziom) cu potențial ridicat de productivitate; rată de utilizare foarte mare (>75%); și 

topografie accidentată (peste 80 la sută din totalul terenurilor arabile sunt situate pe versanții dealurilor). 

 

La 1 ianuarie 2016, totalul terenurilor disponibile din RM se ridica la 3384,6 mii hectare (BNS, 2016), 

inclusiv 2499,6 mii ha (73,9%) - teren agricol; din care, 1822,9 mii ha (53,9%) - teren arabil, 288,9 mii ha 

(8,5%) - plantații perene; 347,1 mii ha (10,3%) - fânețe și pășuni; 40,6 mii ha (1,2%) - pământ; 465,2 mii 

ha (13,7%) – teren necultivat; 96,7 mii ha (2,9%) - râuri, lacuri, bazine de apă și iazuri și 323,1 mii ha 

(9,5%) - alte terenuri (Tabelul 1). 

 

                                                      
1
Sursa: A patra Comunicare națională a Republicii Moldova în temeiul Convenției-cadru a Națiunilor Unite privind 

schimbările climatice, 2018. 
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În conformitate cu Cadastrul funciar general din Republica Moldova, în 2016, terenurile agricole au fost 

utilizate de către diverși proprietari în modul următor: 74 de întreprinderi agroalimentare de stat cu o 

suprafață totală de 179,1 mii ha (8,8%); 75 de instituții de cercetare științifică și educație cu o suprafață 

totală de 20,9 mii ha (1,0%); 132 de alte întreprinderi și gospodării auxiliare aflate în proprietatea statului 

- 72,4 mii ha (3,6%); 34,8 mii de terenuri din proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale cu 

o suprafață totală de 55,2 mii ha (2,7%); 2058 de cooperative de producție cu o suprafață totală de 90,5 

mii ha (4,5%); 152 societăți pe acțiuni cu o suprafață totală de 32,1 mii ha (1,6%); 33,7 mii societăți cu 

răspundere limitată - 745,5 mii ha (36,8%); 366,4 mii gospodării țărănești - 526,8 mii ha (26,0%); 788,3 

mii de terenuri utilizate individual de proprietarii privați cu o suprafață totală de 230,3 mii ha (11,4%); 

35,5 mii de livezi - 2,6 mii ha (0,1%) și 96,9 mii de alte terenuri cu o suprafață totală de 72,0 mii ha 

(3,5%). 

 
 

Tabelul 1: Teren disponibil în Republica Moldova, pe categorii, în perioada 1992-2016, mii ha 

 
Categorie teren 1992 2000 2005 2010 2012 2015 2016 

Total teren, inclusiv: 3376.0  3384.4  3384.6  3384.4  3384.6  3384.6  3384.6  

Terenuri agricole, din care: 2565.9  2550.3  2521.6  2501.1  2498.0  2499.7  2499.6  

Teren arabil 1736.3  1813.8  1840.2  1816.7  1810.5  1817.4  1822.9  

Plantații perene, din care: 474.8  352.3  297.8  301.0  298.7  291.7  288.9  

Livezi 224.5  170.8  131.9  132.5  134.5  134.5  132.5  

Plantații viticole 215.8  168.9  155.5  153.5  147.3  137.5  132.5  

Pășuni 350.5  373.9  370.8  352.1  350.3  346.4  345.0  

Fânețe 4.3  2.5  2.7  2.2  2.0  2.2  2.1  

Teren necultivat 0.0  7.8  10.1  29.1  36.5  42.0  40.6  

Teren de pădure și zone acoperite cu vegetație 

lemnoasă 

421.7  422.7  439.5  462.8  462.7  464.5  465.2  

Râuri, lacuri, bazine de apă și iazuri 88.7  95.5  96.8  96.4  99.5  96.8  96.7  

Alte terenuri 299.7  315.9  326.7  324.3  324.4  323.6  323.1  

Sursă: Anuarele statistice ale RM pentru perioada 1994-2016. 

 

Învelișul de sol în Republica Moldova este foarte divers și este alcătuit din peste 745 de varietăți de sol. 

Principalele tipuri de sol sunt: cernoziomurile (solurile negre), care reprezintă aproximativ 73,7% din 

totalul teritoriului țării; solurile forestiere cenușii (care se găsesc, mai ales, la altitudini de peste 200 m pe 

platoul nordic, pe dealurile de-a lungul râului Nistru și în zona Codrilor) reprezintă aproximativ 9,4%, iar 

solurile forestiere brune (care se găsesc pe vârfuri de deal, la altitudini de peste 300 m, acoperite în 

prezent sau trecut cu păduri de fag, carpen și stejar) reprezintă aproximativ 0,6%; solurile aluviale (care 

se găsesc în zonele inundabile ale râurilor și terenurile inundabile din aluviunile recente) reprezintă 

aproximativ 10,2%; și solurile deluviale (formate pe versanți de deal și în văi din particule de sol aduse în 

rezultatul proceselor de eroziune a terenului) reprezintă aproximativ 3,7% din teritoriul total al Republicii 

Moldova. 

 

Rata de utilizare a terenurilor extrem de ridicată în agricultură determină necesitatea utilizării raționale, 

conservării resurselor, ameliorării și protecției solurilor împotriva eroziunii, alunecărilor de teren și altor 

tipuri de intervenții umane iraționale. 

 

Resurse de apă. Rețeaua hidrografică reprezintă aproximativ 2,7% din teritoriul țării și are o lungime 

totală de circa 16.000 km. Principalele râuri sunt Nistru și Prut, cu o mică deschidere către Dunăre la sud. 

Densitatea rețelei hidrografice a Moldovei este în medie de 0,48 km pe kilometru pătrat, variind între 0,84 

km/km
2 
în regiunile nordice și 0,12 km/km

2 
în regiunile de pe malul stâng al Nistrului. Există aproximativ 

60 de lacuri naturale și mai mult de 3,5 mii lacuri de acumulare. Există, de asemenea, aproximativ 6.200 

de foraje și 250 de mii de fântâni și izvoare, estimate la 1.811 mii m
3
/zi. 

 

Resurse biologice. În prezent, flora Republicii Moldova cuprinde aproximativ 5.638 specii de plante 

(plante superioare – 2.014 specii, și plante inferioare – 3.624 specii). Ecosistemele cu cea mai bogată 

diversitate a florei includ: pădurea (peste 850 de specii), stepa (peste 600 de specii), bazine de apă 

(aproximativ 650 specii), pterofit (aproximativ 250 specii), apă și mlaștină (aproximativ 160 specii). 

 



Proiectul Agricultură Competitivă în Moldova  

20 

Fauna Republicii Moldova este relativ bogată și multiplă. În Republica Moldova există peste 15 mii de 

specii de animale, inclusiv 461 specii de vertebrate și peste 14 mii de specii de nevertebrate. Vertebratele 

includ 70 de specii de mamifere, 281 specii de păsări, 14 specii de reptile, 14 specii de amfibieni și 82 de 

specii de pești. Păsările se regăsesc în cel mai mare număr printre vertebre (281 specii și subspecii), iar 

insectele - printre nevertebrate (peste 12 mii de specii). 

 

În Moldova există cinci rezervații naturale, înființate în scopuri de cercetare științifică (Codrii, Iagorlic, 

Pădurea Domnească, Plaiul Fagului, Prutul de Jos) cu suprafața totală de 19,2 mii ha. 

 

Resurse minerale. În RM resursele minerale sunt extrase din 415 depozite, cele mai importante fiind 

calcarul, granitul, argila bentonită și argila nisipoasă, diatomitul, ghipsul și creta. Majoritatea mineralelor 

sunt extrase din mine deschise și numai anumite varietăți de calcar sunt extrase din carierele de piatră 

(galerii subterane). 

 

 

2.3 Organizare administrativ-teritorială, populație și dezvoltare umană 

Organizarea administrativ-teritorială. Republica Moldova este împărțită administrativ în 32 de raioane, 5 

municipalități (Chișinău, Bălți, Comrat, Tiraspol și Bender) și 2 unități administrativ-teritoriale: Unitatea 

administrativ-teritorială Găgăuzia (UTA Găgăuzia) și unitățile administrativ-teritoriale pe malul stâng al 

Nistrului (UTAMSN). 

 

Populația. La data de 01.01.2016, populația Republicii Moldova număra 4.030,3 mii persoane, cu 

densitatea de aproximativ 119,1 persoane per kilometru pătrat. Femeile predomină, reprezentând 52,2% 

din populația totală a țării, iar bărbații - 47,8%. Majoritatea populației este concentrată în zonele rurale. 

 

Cele 1.614 de localități rurale existente numără 2.190,4 mii de locuitori, sau 54,3% din populația totală, în 

medie, aproximativ 1.400 de persoane per localitate. Populația urbană numără 1.839,9 mii persoane, sau 

45,7%, în medie, aproximativ 27 mii de locuitori per localitate. 

 

Conform datelor ultimului recensământ al populației din 2014 (desfășurat separat în zonele de pe malul 

drept al Nistrului și în UTAMSN), moldovenii/românii reprezentă aproximativ 73,1%, ucraineni - 8,8%, 

ruși - 7,6%, găgăuzi - 4,0%, bulgari - 1,9%, țigani - 0,3%, evrei - 0,7% și alte naționalități - 3,5%. 

 

Situația demografică. În perioada 1990-2016, procesele demografice au prezentat un model negativ de 

dezvoltare, care s-a manifestat prin instabilitatea generală a indicatorilor și fenomenelor demografice 

precum: scăderea natalității, creșterea mortalității, îmbătrânirea demografică, depopulare și altele. În 

2016, rata natalității a fost de 10,5 ‰ (17,7 ‰ în 1990), rata mortalității a fost ușor în scădere (10,8 ‰ în 

2016, respectiv 9,7 ‰ în 1990); rata mortalității infantile a fost de 9,4 ‰ (19,0 ‰ în 1990); ponderea 

populației cu vârsta sub 15 ani a scăzut până la 17,0% (27,9% în 1990), iar grupa de vârstă a persoanelor 

de peste 57/62 ani a crescut la 18,5% (12,6% în 1990); indicatorul „speranța medie de viață la naștere” a 

reprezentat aproximativ 72,2 ani (68,0 ani în 1990), dintre care, 68,1 ani pentru bărbați (63,9 ani în 1990) 

și 76,2 ani pentru femei (71,9 ani în 1990). 

 

Sănătate Publică. Până la sfârșitul anului 2015, rețeaua instituțiilor medico-sanitare din Republica 

Moldova cuprindea: 85 de spitale, 1.029 de instituții medico-sanitare de tip ambalator sau policlinică, 42 

de instituții sanitaro-epidemiologice, 139 de stații și posturi de urgență, trei case de copii și două sanatorii 

pentru bolnavii de tuberculoză. 

 

Numărul de paturi în spitale a reprezentat aproximativ 28,803 sau 52,9 paturi la 10.000 de populații; 

respectiv, numărul total de medici a fost de - 13.012 sau 36,6 medici la 10.000 de persoane. În perioada 

1990-2015, rata generală a mortalității a avut o tendință de creștere. Analiza ratei mortalității pentru 2015 

a demonstrat că patologiile cardiovasculare sunt în continuare principala cauză de deces (57,7%), urmată 

de tumori (15,1%), boli intestinale (9,4%), leziuni, intoxicații și alte consecințe ale cauzelor externe 

(6,9%) și boli respiratorii (4,6%). Ratele mortalității pe regiuni nu sunt uniforme, înregistrând diferențe 

dramatice: cele mai scăzute rate ale mortalității au fost raportate în zonele urbane (municipiul Chișinău și 
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Bălți), în timp ce cele mai ridicate au fost înregistrat în raioanele de nord și centru (Dondușeni, Briceni, 

Edineț, Drochia, Rîșcani, Florești, Glodeni, Ocnița, Șoldănești și Rezina). 

 

Între 2010 și 2016, cheltuielile pentru asistența medicală din surse publice au reprezentat 5,6% (2010) - 

5,1% (2016) din PIB. Chiar dacă, în termeni nominali, sumele alocate pentru acest sector au crescut 

(3.997 miliarde lei în 2010, respectiv 6.756 miliarde lei în 2016), în termeni reali, acestea au o tendință 

oscilatoare, aceasta fiind chiar negativă pentru anii 2015 și 2016. În consecință, în 2015, Republica 

Moldova a fost una dintre ultimele țări din Europa în ceea ce privește ponderea cheltuielilor publice în 

totalul cheltuielilor de sănătate. Respectiv, populația țării trebuie să compenseze acest deficit din resursele 

proprii pentru a beneficia de servicii de asistență medicală. În același timp, indicatorul pentru plățile din 

buzunar este de aproximativ 48% din cheltuielile totale pentru sănătate, fără perspective de îmbunătățire 

în următoarea perioadă
2
.  

 

 

2.4 Agricultură
3
 

În 2016, producția agricolă a reprezentat aproximativ 30.5 miliarde lei (în prețuri curente), o creștere cu 

8,2% față de anul precedent (în condiții similare) cu 18,6%. 

 

Tendința respectivă a fost determinată de o creștere a producției de legume cu 26,0% și o creștere a 

producției animale cu 3,1%. 

 

În perioada anilor 1991 și 2017, producția agricolă s-a caracterizat prin fluctuații, cu cele mai bune 

performanțe raportate în 1993, 1997, 2004, 2008, 2013 și 2016, și cu rezultate slabe – respectiv, în 1992, 

1994, 1996, 1998, 2003, 2007, 2012 și 2015. 

 

După cum indică analiza privind influența tipurilor de producție asupra ritmului randamentului culturilor, 

în anul 2016, comparativ cu anul precedent, influența pozitivă mai semnificativă a fost determinată de 

creșterea productivității următoarelor culturi: cereale și culturi leguminoase (cu 34,6%), floarea-soarelui 

(cu 38,9%), fructe, fructe de pădure și nuci (cu 19,2%), cartofi (cu 35,0%), animale (cu 4,8%), legume (cu 

12,1%), rapiță (de 2,7 ori), ceea ce a determinat creșterea producției agricole globale cu 8,1%, 4,5%, 

1,5%, 1,0%, 0,9%, 0,8% și cu 0,7%. 

 

În 2016, ponderea randamentelor culturilor în producția agricolă totală a reprezentat 72% (în 2015 - 

68%), din care: cereale și culturi leguminoase - 26,4% (23,3%), culturi industriale - 17,4% (15,1%), 

cartofi - 3,3% (2,9%), legume - 6,3% (6,7%), fructe, fructe de pădure și nuci - 8,0% (8,0%), struguri - 

7,0% (8,1%). 

 

Producția animală a reprezentat 28% (în 2015 - 32%), din care, animale și păsări - 16,0% (18,2%), lapte - 

7,9% (9,4%), ouă - 2,9% (3,2%). 

 

De menționat că, între 1990 și 2015, recolta globală a unor culturi agricole a scăzut semnificativ în 

Republica Moldova, inclusiv: ierburi furajere perene pentru siloz și furaje verzi - cu 89,4%, ierburi anuale 

pentru furaje verzi - cu 78,2%, rădăcini furajere - cu 74,7%, orz de iarnă și primăvară - cu 45,3%, culturi 

leguminoase - cu 45,1%, ovăz - cu 44,7%, grâu de iarnă - cu 43,5%, porumb boabe - cu 35,9%, tutun - cu 

27,3%, porumb leguminoase - cu 24,6%, floare soarelui - cu 21,4%, sfeclă de zahăr - cu 15,8% etc. 

 

În același timp, în mai multe sectoare, a fost înregistrată o creștere a producției, inclusiv pepene și 

dovleac (cu 127,7%), boabe de sorg (cu 75,0 la sută), hrișcă (cu 63,1%), mei (cu 11,1%), secară de iarnă 

(cu 6,7 %) și cartofi (cu 2,1%). Totuși, aceste rezultate pozitive se datorează, în special, extinderii 

suprafețelor însămânțate și mai puțin creșterii randamentelor de culturi. 

 

                                                      
2
Ref.: Dumitru Pântea, Ion Gumene (2016), Analiza cheltuielilor destinate ocrotirii sănătății în Republica Moldova. 

Expert-Grup, Centru Analitic Independent. Chișinău, octombrie 2016. p. 26. 
3
Sursa: A patra Comunicare națională a Republicii Moldova în temeiul Convenției-cadru a Națiunilor Unite privind 

schimbările climatice, 2018. 
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Producția vegetală. În 2016, datele privind producția agricolă arată o creștere semnificativă determinată 

de majorarea recoltei medii de culturi, datorate condițiilor meteo bune din anul respectiv. 

Față de anul precedent, randamentul total al culturilor a crescut cu 772 kt sau cu 35% mai mult (inclusiv 

grâu - cu 368 kt sau 40%, porumb pentru boabe - cu 302 kt sau 28%), sfeclă de zahăr - cu 53 kt (cu 10 

%), floarea soarelui - cu 188 kt (39%), rapiță pentru boabe - cu 27 kt (de 2,7 ori), cartofi - cu 56 kt (35%), 

legume - cu 47 kt (19%), fructe, fructe de pădure și nuci - cu 105 kt (22%) și struguri - cu 16 kt (3%). 

 

În 2016, întreprinderile agricole dețin cota principală în producția de: sfeclă de zahăr - 93%, rapiță de 

cereale - 92%, soia - 78%, tutun - 77%, cereale și culturi leguminoase (porumb exclusiv) și floarea 

soarelui - 73 %. În același timp, gospodăriile agricole și exploatațiile familiale dețin cea mai mare 

pondere în producția de pepene și dovleac - 98% din total, cartofi - 89%, legume - 86%, struguri -75%, 

porumb de cereale - 72% și fructe, fructe de pădure și nuci - 65%. 

 

În perioada 1990-2015, cantitatea de îngrășăminte sintetice și organice aplicate solurilor din RM a scăzut 

cu aproximativ 77,5% și, respectiv, cu 99,4%. 

 

În medie, s-au aplicat aproximativ 31 kg de îngrășământ sintetic la un hectar de câmpuri semănate, 

recalculate la 100% substanțe nutritive (substanță activă – s.a.), comparativ cu 134 kg aplicate în 1990 (cu 

77,6% mai puțin). În ceea ce privește îngrășămintele organice, s-au aplicat aproximativ 36 kg la un 

hectar, față de 5,6 tone din 1990. 

 

În 2016, întreprinderile agricole și gospodăriile agricole au aplicat aproximativ 50 kg de îngrășăminte 

sintetice (recalculate la 100% s.a.), respectiv, 80 kg de îngrășăminte organice, la un hectar de câmpuri 

semănate. 

 

Efectivul de animale. În perioada anilor 1990 și 2016, producția animală în RM a scăzut semnificativ, 

inclusiv bovine și păsări vândute pentru sacrificare (în greutate vie) - cu 65,2%, producția de lapte - cu 

69,3%, producția de ouă - cu 41,4% și producția de lână - cu 43,8 %. 

 

În 2016, comparativ cu anul precedent, producția de bovine și păsări în greutate vie a crescut pentru toate 

categoriile de producători cu 5% (în întreprinderile agricole - cu 12,1%, în gospodăriile agricole - cu 

0,8%). Producția de ouă a crescut cu 6,6% (în întreprinderile agricole - cu 14,4%, în gospodăriile agricole 

- cu 1,5%). În același timp, producția de lapte (pentru toate categoriile) a scăzut cu 1,2%. În gospodăriile 

agricole, producția de lapte a scăzut cu 1,6%, în timp ce în întreprinderile agricole - a fost înregistrată o 

creștere cu 6,8%. 

 

În perioada 1990-2015, efectivul de animale în cazul anumitor specii a scăzut brusc: bovine - cu 80,7% 

(vaci de lapte - cu 65,0%, alte bovine - cu 90,0%), porci - cu 73,8%, păsări de curte din toate categoriile - 

cu 49,5%, ovine - cu 41,5%, cai - cu 15,0%. În același timp, în perioada analizată a fost raportată o 

creștere în ceea ce privește alte specii, cum ar fi: caprine - cu 310,2%, iepuri - cu 23,7%, măgari și catâri - 

cu 16,0%. 

 

La 31 decembrie 2016, în comparație cu perioada respectivă din anul precedent, s-a înregistrat o scădere a 

efectivului de animale - vaci, ovine și caprine atât în cadrul întreprinderilor agricole, cât și în cadrul 

gospodăriilor agricole. În același timp, în perioada de referință, a crescut numărul de bovine și porcine în 

cadrul întreprinderilor agricole. În 2016, întreprinderile agricole au înregistrat o creștere a producției de 

lapte cu 7% față de 2015, în timp ce producția totală de ouă a înregistrat o creștere cu 15%. 

 

Impactul agriculturii asupra mediului 

 

Sistemul agricol actual practicat în Republica Moldova poate fi caracterizat ca fiind extensiv și prost 

organizat. Acest lucru vine în detrimentul atât producției agricole, cât și stării solurilor și a altor resurse 

naturale. Ponderea mare a terenurilor utilizate în agricultură nu permite menținerea unui echilibru durabil 

între ecosistemele naturale și antropice, fapt care duce la degradarea solului, afectează negativ 

biodiversitatea și mediul, în ansamblu. 
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Conform Cadastrului Funciar (2019)
4
, la începutul anului 2019, aproximativ o pătrime din terenurile 

agricole se aflau în cadrul fermelor familiale mici, cu o suprafață medie a terenului de 1,5 ha. Restul 

terenurilor agricole a fost consolidat în mai multe suprafețe și sub diverse forme (de exemplu, leasing, 

cooperative, asociații de agricultori etc.). 

 

Piața funciară se dezvoltă, iar terenurile agricole sunt consolidate în continuare. Întrucât consolidarea 

terenurilor agricole este un proces continuu, acum este crucială promovarea abordării adaptării 

activităților agricole la caracteristicile concrete ale peisajului. În ceea ce privește impactul potențial al 

producției de culturi, în ultimul deceniu, suprafața cultivată cu cereale (în special grâu și porumb) a 

crescut considerabil, în timp ce suprafețele cultivate cu culturi furajere au scăzut. 

 

Creșterea suprafețelor cultivate cu porumb a dus la pierderea considerabilă a materiei organice a solului, 

în special pe versanți (în Republica Moldova, 80% din terenurile agricole sunt situate pe versanți). 

Ponderea culturilor care necesită cultivarea solului a crescut constant, deși pentru a păstra solul, proporția 

de astfel de culturi trebuie păstrată la nivelul de 50% din suprafața semănată. 

 

Utilizarea pesticidelor în agricultură deseori nu poate fi controlată de autoritățile de mediu, deoarece sunt 

aplicate pe terenuri private, iar proprietarii acestora nu sunt obligați prin lege să raporteze cu privire la 

aplicarea pesticidelor. În ultimii ani, utilizarea îngrășămintelor minerale a scăzut de 10 ori, la fel și 

cantitatea îngrășămintelor de origine animală aplicată, care s-a redus considerabil.  

 

Creșterea bovinelor a ridicat și problema mediului din cauza supraîncărcării pășunilor; în plus, deoarece 

majoritatea vitelor sunt ținute în gospodării private, deșeurile solide generate de bovine nu sunt gestionate 

corespunzător, ceea ce contribuie la poluarea solului și a apei cu substanțe organice și agenți patogeni. 

Aplicarea îngrășămintelor și pășunatul contribuie, de asemenea, substanțial la poluarea apelor de 

suprafață cu nutrienții care pătrund în corpurile de apă cu scurgeri de suprafață. 

 

Astfel, pentru a îmbunătăți situația din arena mediu-agricultură, integrarea dispozițiilor de mediu în 

politica agricolă este necesară pentru a reduce riscurile degradării mediului și pentru a îmbunătăți 

sustenabilitatea ecosistemelor agricole. În acest sens, este important să se promoveze producția, 

prelucrarea și dezvoltarea eficientă a produselor agroalimentare ecologice pentru a crește veniturile și 

bunăstarea fermierilor (promovarea consolidării terenurilor, crearea unei piețe pentru produsele 

agroalimentare ecologice, furnizarea sistemelor de irigare etc.). De asemenea, este necesară organizarea 

de programe de formare și sensibilizare pentru fermierii din zona ecologică; dezvoltarea mecanismelor de 

gestionare a deșeurilor agricole, în special a deșeurilor provenite din activitatea de creștere a animalelor; 

și continuarea activităților legate de eliminarea stocurilor de POP (poluanți organici persistenți). 

 

 

  

                                                      
4
Aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 243 din 24 aprilie 2019 cu privire la aprobarea Cadastrului Funciar. 
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III. Politici și proceduri de evaluare de mediu și social 

3.1 Prezentare generală a principalelor dispoziții juridice naționale în materie de mediu  

Republica Moldova este caracterizată printr-o nouă bază legislative, cea mai mare parte a căreia a fost 

armonizată cu acquis-ul comunitar al UE, în conformitate cu Acordul de Asociere. Unele dintre legile 

principale legate de activitățile Proiectului, care vor fi puse în aplicare, sunt indicate mai jos în Caseta 1. 

 

Caseta 1. Principalele acte juridice naționale relevante pentru Proiect 
 

− Codul funciar nr. 828-XII din 25 decembrie 1991 

− Legea privind protecția mediului nr. 1515-XII din 16 iunie 1993 

− Legea privind expertiza ecologică de stat nr. 851-XIII din 29 mai 1996 

− Legea privind evaluarea impactului asupra mediului nr. 86 din 29 mai 2014 

− Legea privind protecția aerului nr. 1422-XIII din 17 decembrie 1997 

− Legea privind supravegherea de stat a sănătății publice, nr. 10-XVI din 03 februarie 2009 

− Legea privind fondul ariilor naturale protejate de stat, nr. 1538-XIII din 25 februarie 1998 

− Legea privind substanțele chimice nr. 277 din 29 noiembrie 2018 

− Legea privind accesul la informații nr. 982-XIV din 11 mai 2000 

− Legea privind deșeurile nr. 209 din 29 iulie 2016 

− Legea privind calitatea în construcții nr. 721 din 02 februarie 1996 

− Legea privind urbanismul și dezvoltarea teritorială nr. 835 din 1996 

− Legea privind activitățile de acreditare și evaluare a conformității nr. 235 din 01 decembrie 2011 

− Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcție nr. 163 din 09 iulie 2010 

− Legea privind spațiile verzi din localitățile urbane și rurale nr. 591 din 1999 

− Legea privind securitatea și sănătatea în muncă nr. 186-XVI din 10 iulie 2008 

− Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind folosirea sistemelor comunale de 

alimentare cu apă şi de canalizare (2002) 

− Hotărârea Guvernului privind ridicarea siguranței în exploatare a clădirilor, instalațiilor, utilajului si conductelor 

care prezinta surse de risc sporit (1996) 

− Hotărârea Guvernului nr. 80 din 09 februarie 2012 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru 

șantierele temporare sau mobile 

− Hotărârea Guvernului nr. 1000 din 02 octombrie 2000 privind înființarea întreprinderilor de stat în sectorul 

energiei electrice 

− Reguli sanitare privind protecția aerului atmosferic în localități (1998) 

− Documente normative și reglementări în construcții SNiP 2.04.01-04-85 

 

 

Evaluarea generală a principalelor acte juridice în materie de mediu și relevanța acestora pentru Proiect 

sunt prezentate în Tabelul 2 de mai jos. 

 

 

Tabelul 2: Principalele acte juridice naționale în materie de mediu relevante pentru Proiect  

 
Act juridic Prezentare generală Relevanța pentru Proiect 

Legea privind protecția 

mediului nr. 1515-XII 

din 16 iunie (1993) 

Stabilește cadrul legal de bază pentru redactarea actelor 

normative speciale și a instrucțiunilor privind protecția 

mediului. 

Stabilește normele de bază 

privind condițiile de calitate, 

drepturile și obligațiile în 

materie de mediu ale fiecărui 

actor care desfășoară activități 

cu impact potențial asupra 

mediului, - se va aplica în 

procesul de desfășurare a ESM 

pentru activitățile proiectului 

Legea privind expertiza 

ecologică de stat nr. 

Stabilește scopurile, obiectivele și principiile Expertizei 

Ecologice de Stat (EES), precum și elementele de bază ale 

Stabilește lista și procedura 

ESM pentru micile activități 
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Act juridic Prezentare generală Relevanța pentru Proiect 

851-XIII din 29 mai 

1996 

procedurii economice care fac obiectul 

Expertizei Ecologice - 

necesare pentru EIMS și 

implementarea componentelor 

proiectului 

Legea privind 

evaluarea impactului 

asupra mediului nr. 86 

din 29 mai 2014 

Stabilește obiectivul pregătirii documentației privind 

Evaluarea impactului asupra mediului (EIM), procedura, 

coordonarea și aprobarea acesteia și include Lista 

obiectelor și tipurilor de activități pentru care EIM este 

obligatorie înainte de proiectarea lor 

Această lege ar putea fi 

relevantă pentru Proiect, 

deoarece activitățile propuse 

sunt enumerate în anexele 1 

sau 2 din lege 

Legea nr. 591 privind 

spațiile verzi din 

localitățile urbane și 

rurale din 1999 

Reglementează relațiile în domeniul dezvoltării și 

protecției spațiilor verzi din localitățile urbane și rurale, 

pentru a asigura dreptul fiecărui individ la un mediu 

sănătos și estetic 

Reglementează identificarea și 

delimitarea zonelor verzi din 

zonele localităților 

Legea apei nr. 272 din 

23 decembrie 2012 

Stabilește cadrul juridic necesar gestionării, protecției și 

utilizării apei 

Este relevant deoarece 

specifică procedurile pentru 

obținerea autorizațiilor de 

utilizare a apei 

Codul funciar nr. 828-

XII din 25 decembrie 

1991 

 

Stabilește relațiile și drepturile de proprietate asupra 

terenurilor și cerințele de bază ale utilizării și protecției 

terenurilor 

Este relevant pentru stabilirea 

procedurilor, îndatoririlor și 

obligațiilor în cadrul 

gestionării terenurilor 

Legea privind 

supravegherea de stat a 

sănătății publice, nr. 

10-XVI din 03 februarie 

2009 

 

Reglementează organizarea supravegherii de stat a 

sănătății publice, stabilind cerințe generale pentru sănătatea 

publică, drepturile și obligațiile persoanelor fizice și ale 

persoanelor juridice, procedura de organizare a sistemului 

de supraveghere de stat a sănătății publice. 

 

Scopul acestei legi este de a asigura condiții optime pentru 

realizarea maximă a potențialului de sănătate al tuturor pe 

toată durata vieții, prin eforturi organizate ale societății 

pentru prevenirea bolilor, protecția și promovarea sănătății 

populației, îmbunătățirea calității vieții 

Este relevantă pentru Proiect, 

iar dispozițiile acesteia trebuie 

să fie reflectate în 

documentele EMS 

Legea privind calitatea 

în construcții nr. 721 

din 02 februarie 1996 

Prevederile legii se aplică construcțiilor și instalațiilor 

aferente, denumite în continuare industria construcțiilor, în 

proiectarea, edificarea și construirea, precum și în etapele 

de exploatare și intervenții la clădirile existente și după 

utilizarea acestora, indiferent de forma lor de proprietate, 

destinație, categorie și clasă sau sursă de finanțare, pentru a 

proteja viața și bunurile oamenilor, societatea și mediul 

înconjurător. 

Dispozițiile legale sunt 

relevante pentru activitățile 

Proiectului și ar trebui 

reflectate în documentele ESM 

pentru toate lucrările civile 

propuse 

Legea cu privire la 

autorizarea executării 

lucrărilor de 

construcție, nr. 163 din 

09 iulie, 2010 

 

 

Obiectul prezentei legi îl constituie reglementarea modului 

de autorizare, avizare şi verificare a lucrărilor de 

proiectare, executare sau desființare a construcțiilor şi 

amenajărilor în conformitate cu documentația de urbanism 

şi de amenajare a teritoriului prin aplicarea sistemului de 

documente normative în construcții în scopul asigurării 

transparenței şi publicității la emiterea actelor 

administrative şi al creării unor condiții favorabile 

mediului de afaceri. 

 

Prevederile legii sunt obligatorii pentru autorizarea 

executării construcțiilor de orice gen, categorie, destinație 

şi tip de proprietate, cu excepția obiectelor cu caracter 

militar sau secret, care se autorizează în mod special. 

În mod similar - această lege 

este relevantă, iar cerințele 

sale sunt aplicate pentru toate 

lucrările civile 

Legea privind accesul 

la informații nr. 982-

XIV din 11 mai 2000 

Prezenta lege reglementează drepturile de acces la 

informație de importanță publică deținute de autoritățile 

publice, în vederea exercitării și protejării interesului 

public de a cunoaște și a obține o ordine democratică liberă 

și o societate deschisă 

Acest lucru este relevant 

pentru asigurarea diseminării 

informațiilor despre 

implementarea Proiectului și 

despre impacturile potențiale 

asupra mediului și social 
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Act juridic Prezentare generală Relevanța pentru Proiect 

Legea privind deșeurile 

nr. 209 din 29 iulie 

2016 

Legea reglementează metodele de gestionare a deșeurilor, 

astfel încât acestea să nu pună în pericol mediul, sănătatea 

oamenilor și altor organisme vii. Autoritățile responsabile 

autorizează activități de colectare, transport, exploatare și 

evacuare a deșeurilor, evitând apa, solul, flora, fauna, 

poluarea fonică și a aerului. Noile metode nu trebuie să 

pună în pericol peisajele sau ariile protejate 

Acest lucru este relevant 

pentru asigurarea gestionării 

deșeurilor la nivelul fiecărei 

instituții pentru gestionarea 

deșeurilor solide, inclusiv 

pentru cele periculoase (SOA, 

azbest etc.)  

Legea privind protecția 

aerului nr. 1422-XIII 

din 17 decembrie 1997 

Legea are drept obiectiv păstrarea purității şi ameliorarea 

calităţii aerului atmosferic - component al mediului, 

prevenirea şi reducerea efectelor nocive ale factorilor 

fizici, chimici, biologici, radioactivi şi de altă natură asupra  

atmosferei, cu consecințe nefaste pentru populație şi/sau 

mediul înconjurător și reglementează activitatea 

persoanelor fizice şi juridice, indiferent de tipul de 

proprietate şi forma juridică de organizare, în cazul în care 

aceasta, direct sau indirect, afectează sau poate afecta 

calitatea aerului atmosferic. 

Legea este relevantă și 

necesită măsuri pentru 

asigurarea calității aerului 

pentru activitățile legate de 

lucrările și operațiunile civile, 

precum și pentru asigurarea 

cerințelor legale pentru 

zgomot în timpul lucrărilor 

civile și operării instalațiilor 

 

Legea privind 

securitatea și sănătatea 

în muncă nr. 186-XVI 

din 10 iulie 2008 

Prezenta lege (1) reglementează rapoartele legale privind 

stabilirea de măsuri privind siguranța și sănătatea 

lucrătorilor la locul de muncă; (2) stabilește principiile 

generale privind prevenirea riscurilor profesionale, 

protecția lucrătorilor la locul de muncă, eliminarea 

factorilor de risc și accident, informarea, consultarea, 

participarea echilibrată, pregătirea lucrătorilor și a 

reprezentanților acestora. 

Legea este relevantă și este 

obligatoriu de urmat în cazul 

activităților de construcție și 

exploatare, asigurând 

respectarea aspectelor de 

sănătate și siguranță 

profesională la locul de 

muncă. 

 

 

 

3.2 Prezentare generală a actelor și reglementărilor juridice naționale legate de aspectele 

sociale 

În ceea ce privește prevederile Constituției și pentru o punere în aplicare mai accentuată, au fost adoptate 

câteva legi relevante pentru componenta socială, după cum este descris în Tabelul 3 de mai jos. 

 

 

Tabelul 3: Principalele acte juridice sociale relevante pentru Proiect 

 
Act juridic Prezentare generală Relevanța pentru Proiect 

Legea privind 

incluziunea socială a 

persoanelor cu 

dizabilități nr. 60 din 

30 martie 2012 

Legea reglementează drepturile persoanelor cu dizabilități 

la incluziune socială, garantând posibilitatea participării în 

toate domeniile vieții fără discriminare, la un nivel identic 

cu ceilalți membri ai societății, având ca bază respectarea 

drepturilor fundamentale și libertăți ale omului 

Legea este relevantă și 

necesită măsuri pentru 

asigurarea participării 

persoanelor din grupuri social-

vulnerabile la activitățile 

proiectului, pentru promovarea 

și apărarea intereselor acestora 

Legea privind 

promovarea asigurării 

de muncă și a 

șomajului nr. 105 din 

14 iunie 2018 

 

Scopul legii este prevenirea și reducerea șomajului și 

efectele sale sociale, reducerea riscului șomajului și 

asigurarea unui nivel ridicat de ocupare a forței de muncă 

și adaptarea la cerințele pieței muncii 

Legea este importantă pentru a 

asigura drepturile angajaților 

Legea privind serviciile 

sociale nr. 123 din 18 

iunie 2010 

Legea stabilește cadrul general pentru crearea și 

funcționarea sistemului integrat de servicii sociale, cu 

determinarea sarcinilor și responsabilităților autorităților 

administrației publice centrale și locale ale altor persoane 

juridice și fizice abilitate să furnizeze și să presteze servicii 

sociale, precum și protecția drepturilor beneficiarilor 

serviciilor sociale 

Dispozițiile legii sunt 

importante pentru asigurarea 

calității serviciilor publice și 

respectarea intereselor 

consumatorilor 

Legea privind 

asigurarea egalității de 

Scopul legii este să asigure exercitarea drepturilor lor egale 

de către femei și bărbați în sferele politice, economice, 

Dispozițiile legii sunt 

importante pentru promovarea 
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Act juridic Prezentare generală Relevanța pentru Proiect 

șanse între femei și 

bărbați nr. 5-XVI din 

09 februarie 2006 

sociale, culturale, din alte sfere ale vieții, drepturi garantate 

de Constituția Republicii Moldova, pentru a preveni și 

elimina toate formele de discriminare conform criteriilor 

sexului. De asemenea, legea introduce noțiunea de acțiuni 

afirmative 

intereselor femeilor în 

exercitarea drepturilor lor în 

relațiile de muncă 

Legea privind accesul 

la informații nr. 

982/2000, modificată în 

2003-2011-2015 

Legea reglementează interacțiunea dintre furnizorii de 

informații și persoane fizice și/sau juridice în timpul 

exercitării dreptului lor constituțional de acces la 

informații, drepturile solicitanților de obținere a 

informațiilor, obligațiile furnizorilor de informații de a 

asigura accesul la informații oficiale, metode de garantare 

a dreptului la informare 

Acest lucru este relevant 

pentru asigurarea diseminării 

informațiilor despre 

implementarea proiectului și 

despre impacturile potențiale 

asupra mediului și social 

Legea privind 

libertatea de exprimare 

nr. 64/2010, modificată 

în 2012-2013-2015 

Această lege garantează dreptul la libertatea de exprimare 

și reglementează echilibrul dintre dreptul la libertatea de 

exprimare și apărarea vieții private și de familie 

Acest lucru este relevant 

pentru asigurarea diseminării 

informațiilor despre 

implementarea proiectului și 

despre impacturile potențiale 

asupra mediului și social 

Legea privind 

transparența în luarea 

deciziilor nr. 239/2008 

Legea se referă la transparența informațiilor legate de 

procesul decizional și la consultarea părților interesate la 

elaborarea deciziilor  

 

Acest lucru este relevant 

pentru asigurarea diseminării 

informațiilor despre 

implementarea proiectului și 

despre impacturile potențiale 

asupra mediului și social 

Codul administrativ al 

Republicii Moldova 

nr.116 / 2018 

Codul stabilește procedura de examinare a petițiilor 

cetățenilor RM, adresate autorităților/organismelor 

relevante (în continuare - „organisme”) în scopul asigurării 

protecției drepturilor petiționarilor și a intereselor legitime 

 

Acest lucru este relevant 

pentru asigurarea colectării 

timpurii a informațiilor privind 

riscurile nerespectării 

standardelor de mediu și 

sociale  

 

 

Proceduri de gestionare a forței de muncă. În Republica Moldova, relațiile de muncă sunt reglementate 

de Codul Muncii (CM) și Legea privind securitatea și sănătatea în muncă (L-SSM), toate dispozițiile 

relevante din aceste legi (Tabelul 4) se vor aplica în raport cu toți colaboratorii din cadrul proiectului.  

 

 

Tabelul 4: Cele mai importante prevederi relevante pentru relațiile de muncă  

 
Subiectul reglementat Referință  Scurtă descriere 

Salarii și deduceri CM, art. 128-165 Reglementează valoarea minimă a veniturilor, tipurile și 

mărimea scutirilor de deduceri fiscale, scutirile de impozite 

Ore de muncă CM, art. 96 Reglementează durata de muncă și categoriile de persoane 

care pot beneficia de un program special de lucru 

Pauze CM, art. 107, 109, 110 Reglementează durata și frecvența pauzelor de odihnă 

Concedii CM, art. 112-122 Reglementează drepturile angajaților la concediul anual, 

drepturile și condițiile pentru a beneficia de un concediu 

neplătit   

Lucrul peste program CM, art. 104 Reglementează condițiile în care angajatorul poate solicita 

ore de muncă suplimentare, plăți suplimentare pentru 

lucrul peste program 

Conflicte de muncă  CM, art. 288, 357-361 Reglementează domeniile litigiilor și mecanismul de 

soluționare a litigiilor dintre angajatori și angajați 

Obligațiile 

angajatorului 

CM, art. 198, 

L-SSM, art. 9-12 

Reglementează obligațiile angajatorului 

Drepturile și obligațiile 

angajaților 

CM, L-SSM și regulamentele 

interne ale angajatorilor 

Reglementează drepturile și obligațiile angajaților 
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3.3 Cadrul instituțional de evaluare de mediu 

În ultimii ani, politicile și practicile de gestionare a mediului din Republica Moldova au fost în continuă 

schimbare. Chiar dacă aceste schimbări s-au produs mai mult la nivel instituțional, impactul lor asupra 

stării mediului a fost esențial. Unul dintre instrumentele importante care au influențat dezvoltarea 

managementului de mediu în țară este Acordul de Asociere, semnat cu Uniunea Europeană (UE). În acest 

sens, Moldova trebuie să implementeze o agendă de reforme bazată pe un program cuprinzător al 

apropierii legislației sale în materie de mediu (și nu numai) la normele UE. Astfel, pentru a realiza 

reforma instituțională și implementa măsurile de consolidare a capacităților în sectorul mediului, a fost 

instituită Agenția de Mediu și Inspectoratul pentru Protecția Mediului, ambele instituții fiind funcționale. 

În conformitate cu recenta Reformă a Guvernului, desfășurată în iulie-septembrie 2017, la nivel central, a 

fost format
5
 Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM), care are în sarcină 

elaborarea politicilor eficiente în domeniile sale de competență (agricultura, producția alimentară, 

dezvoltarea regională și rurală, amenajarea teritoriului; protecția mediului și schimbările climatice; 

resursele naturale), monitorizarea calității politicilor și actelor normative și propunerea intervențiilor 

justificate ale statului care vor oferi soluții eficiente în domeniile de competență, asigurând astfel cel mai 

bun coraport dintre rezultatele scontate și costuri.  

 

Agenția de mediu (AM) este o autoritate administrativă
6
 în subordinea MADRM responsabilă cu 

implementarea politicii de stat în următoarele domenii de activitate: (a) prevenirea poluării mediului; (b) 

protecția aerului atmosferic și a schimbărilor climatice; (c) protecția și reglementarea utilizării resurselor 

de apă; (d) protecția și reglementarea utilizării regnului animal și a plantelor, a resurselor biologice 

acvatice; (e) conservarea biodiversității și gestionarea zonelor naturale protejate de stat; (f) gestionarea 

deșeurilor; și (g) biosecuritate. Printre funcțiile cheie ale AM se regăsesc: 

 

 asigurarea implementării documentelor de politici publice și a legislației privind protecția 

mediului atât la nivel național, cât și local; 

 acordarea suportului tehnic Ministerului la fundamentarea proiectelor de documente de politici 

publice și de acte normative în domeniul protecției mediului; 

 reglementarea și autorizarea activităților cu impact asupra calității mediului, eliberând 

persoanelor fizice și juridice acte permisive pentru practicarea activităților de întreprinzător cu 

impact asupra mediului (autorizații, acorduri de mediu, permise, certificate, notificări, avize și 

coordonări), prevăzute în Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin Legea nr. 160 din 22 

iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător; 

 realizarea monitoringului calității factorilor de mediu (monitoringul calității apei, aerului, solului, 

monitoringul forestier și al ariilor naturale protejate de stat, monitoringul stării și folosinței 

resurselor de apă și de sol, monitoringul regnului vegetal și regnului animal, monitoringul 

pescuitului, monitoringul stării subsolului, monitoringul poluării aerului, monitoringul geologic, 

monitoringul poluării mediului) în scopul asigurării persoanelor fizice și juridice cu informaţii 

privind calitatea mediului, dezvoltării sistemului indicatorilor statistici în domeniul protecției 

mediului, precum și în scopul elaborării și publicării Raportului naţional privind starea mediului 

în Republica Moldova; 

 crearea și administrarea cadastrelor și registrelor speciale, administrarea sistemului informaţional 

și de date pentru domeniile sale de activitate și asigurarea accesului publicului la informaţia 

despre mediu. 

 

Inspectoratul pentru Protecția Mediului - este organizat și funcționează ca autoritate administrativă în 

cadrul MADRM, împuternicit să realizeze supravegherea și controlul de stat în domeniul protecției 

mediului și al utilizării resurselor naturale
7
. 

 

                                                      
5
 HG #695/2017 privind regulamentul MADRM (Ref.: http://lex.justice.md/md/371190/) 

6
HG # 549 din 13 iunie 2018 privind Regulamentul Agenției de Mediu (Ref .: http://lex.justice.md/md/375961/) 

7
HG # 548 din 13 iunie 2018 privind Regulamentul Inspectoratului pentru Protecția Mediului (Ref .: 

http://lex.justice.md/md/375960/) 
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3.4 Cadrul social și administrativ/instituțional 

Acest cadru este format din următoarele organe de stat:  

 

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale are misiunea de a analiza situația și problemele din 

domeniile sănătății, muncii, protecției sociale și demografiei, de a elabora politici publice eficiente în 

domeniile respective, de a monitoriza calitatea politicilor și actelor normative și de a propune intervenții 

justificate ale statului care va oferi soluții eficiente în domeniile de competență, asigurând cel mai bun 

raport între rezultatele preconizate și costurile așteptate. 

 

Ministerul are în subordine o serie de agenții și instituții, care au ca scop punerea în aplicare a politicii 

promovate de Minister. Printre instituțiile asociate domeniului social, pot fi menționate următoarele: 

 

Agenția Națională pentru Sănătate Publică - autoritatea administrativă din subordinea Ministerului 

Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, împuternicită să asigure implementarea politicii în domeniul 

sănătății publice naționale. 

 

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă - autoritatea administrativă din subordinea 

Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, împuternicită să asigure punerea în aplicare a politicii 

în domeniul promovării ocupării forței de muncă, a migrației forței de muncă și a ajutorului de șomaj. 

Misiunea agenției este de a crește oportunitățile de angajare ale persoanelor care caută un loc de muncă și 

de a sprijini angajatorii în identificarea forței de muncă calificate și în crearea de noi locuri de muncă. 

Agenția își îndeplinește sarcinile în următoarele domenii: (i) punerea în aplicare a politicii de promovare a 

forței de muncă; (ii) migrația forței de muncă; și (iii) asigurarea de șomaj. 

 

Inspectoratul de Stat al Muncii – autoritate administrativă, împuternicită cu dreptul de a exercita 

controlul de stat asupra conformității cu actele legislative și alte acte normative în domeniul muncii, 

securității și sănătății în muncă. Inspecția socială are misiunea de a inspecta aplicarea corectă și unitară a 

legilor și a altor acte normative care reglementează acordarea ajutorului social, ajutorul pentru perioada 

rece a anului și serviciile sociale. Astfel, unele dintre acțiunile inspecției sunt: (a) asigurarea exercitării 

inspecției cu privire la punerea în aplicare a prevederilor actelor normative privind acordarea ajutorului 

social, a ajutorului pentru perioada rece a anului și a servicii sociale furnizate de furnizorii de servicii 

sociale, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică a organizației; și (b) depistarea și detectarea 

încălcărilor dispozițiilor legale în domeniu supuse inspecției și informează organismele competente. 

 

Agenția Națională Asistență Socială - autoritate administrativă din subordinea Ministerului Sănătății, 

Muncii și Protecției Sociale. Misiunea Agenției constă în sporirea calității asistenței sociale acordate 

populației prin implementarea politicii statului în domeniul asistenței sociale. 

 

În activitatea sa, agenția exercită următoarele funcții de bază: (a) elaborarea cadrului metodologic pentru 

punerea în aplicare unitară a legislației în domeniul asistenței sociale; (b) gestionarea activității 

instituțiilor publice în care Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale exercită statutul de fondator; 

(c) facilitarea procesului de consolidare a capacităților profesionale ale personalului din sistemul de 

asistență socială; și (d) gestionarea mijloacelor financiare pentru finanțarea programelor cu scop special în 

domeniul asistenței sociale și al pachetului minim de servicii sociale. 

 

Consiliul Naţional de Acreditare a Prestatorilor de Servicii Sociale - autoritate administrativă în 

subordinea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, care are misiunea de a certifica capacitatea 

furnizorilor de servicii sociale, indiferent de tipul de proprietate, forma juridică de organizare și 

subordonare administrativă și de a furniza servicii sociale calitative. 

 

Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă are misiunea de a asigura 

îndeplinirea prevederilor actelor normative în vigoare privind determinarea dizabilității și a capacității de 

muncă, având ca obiective finale incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități. 

 

Centrele temporare de plasament pentru persoanele în vârstă, copii și persoanele cu dizabilități (din 

câteva localități), precum și Centrul de Asistență și Protecție a victimelor și potențialelor victime ale 
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traficului de ființe umane, care reprezintă instituția de asistență socială și reabilitare/recuperare din 

gestionarea Agenției Naționale Asistență Socială. 

 

 

3.5 Proceduri de evaluare a impactului asupra mediului 

În Republica Moldova, Evaluarea impactului asupra mediului (EIM) a fost stabilită prin Legea privind 

evaluarea impactului asupra mediului nr. 86/2014 și Legea privind expertiza ecologică de stat nr. 

851/1996. Procedurile EIM sunt aplicabile proiectelor complexe și potențial periculoase (pentru mediu) 

care ar putea avea un impact semnificativ și au ca scop prevenirea și atenuarea impactului chiar și la etapa 

de concepere a proiectelor. EIM ar trebui să se desfășoare la o etapă timpurie a proiectului, în cazul în 

care se preconizează realizarea unei noi construcții, modernizarea, reconstrucția, retehnologizarea, 

modificarea profilului de producție, conservarea sau lichidarea întreprinderilor existente sau planificarea 

dezvoltării de noi întreprinderi. 

 

Verificarea ecologică a proiectului 

 

Ca urmare a practicilor naționale de aprobare de mediu, toate proiectele pot fi divizate convențional în trei 

categorii principale: 

 

Prima categorie (A) - proiecte care pot avea un impact semnificativ asupra mediului. Acestea sunt 

specificate într-o anexă specială la Legea privind EIM și necesită o evaluare completă a impactului asupra 

mediului înainte de proiectare și pot fi dezvoltate în continuare (proiectare tehnică detaliată) cu o aprobare 

pozitivă a constatărilor EIM de către Agenția de Mediu (AM) - această categorie convențională  

corespunde în principal proiectelor BM din Categoria A, precum și parțial, proiectelor din Categoria B, de 

exemplu, transmisii electrice, proiecte de protecție a naturii, unele proiecte privind bazinele hidrografice 

(de exemplu, fâșii de protecție de-a lungul corpurilor de apă și râuri), unele proiecte de aprovizionare cu 

apă în zonele rurale (pentru prize de apă grupate cu 1 mie m
3
/zi și mai mult în cazul prizei de apă 

subterană și 10 mii m
3
 pe zi, în cazul prizei de apă de suprafață), etc. După cum s-a menționat mai sus, 

proiectul în discuție nu prevede realizarea proiectelor de acest gen. 

 

A doua categorie (B) - proiecte care nu sunt enumerate în Anexa 1 la Legea privind EIM, care pot avea 

un impact mai puțin semnificativ asupra mediului. În cazul acestora, este necesară fundamentarea 

ecologică a activităților proiectului, care poate fi prezentată într-un capitol special dedicat aspectelor de 

mediu, care va conține informații despre mediul potențial afectat, precum și principalele impacturi 

potențiale asupra mediului și măsuri de atenuare a acestora. Capitolul respectiv trebuie să fie inclus în 

documentația de proiectare și, respectiv, să fie supus Expertizei Ecologice de Stat înainte de 

implementarea proiectului - această Categorie convențională corespunde în principal proiectelor BM din 

Categoria B. Capitolul dedicat mediului din documentația pentru un astfel de tip de proiecte, corespunde 

în mare măsură „unor evaluări de mediu/analize de mediu” care se aplică proiectelor din Categoria B. 

 

A treia categorie (C) - restul proiectelor care ar putea avea un impact minor asupra mediului și, prin 

urmare, nu trebuie să fie supuse procedurilor formale ale EIM și EES. Această Categorie convențională 

corespunde în principal proiectelor BM din Categoria C. 

 

Proiecte care necesită EES a documentației de proiectare 

 

Toate proiectele cu un potențial impact negativ asupra mediului, dar care nu sunt enumerate în anexele la 

Legea privind evaluarea impactului asupra mediului, vor necesita aplicarea procedurilor EES înainte de 

implementare. Procedurile EES sunt, de obicei, aplicate după etapele de fezabilitate și proiectare tehnică. 

Documentația de proiectare pentru aceste proiecte, de obicei, în cazul construcțiilor, reconstrucțiilor și 

extinderii, este elaborată în conformitate cu documentația tehnică. 

 

Secțiunile „Protecția mediului” și „Protecția mediului în faza de construcție” din documentația proiectului 

trebuie elaborate doar de specialiști în domeniu. Soluțiile tehnice, reflectate în documentele tehnice 

transmise pentru EES vor fi suficient de justificate din punct de vedere al atenuării impactului asupra 

mediului. 
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Proiecte care nu necesită EIM și EES a documentației de proiectare 

 

Proiectele care nu îndeplinesc criteriile pentru o analiză EIM completă și/sau EES a documentației de 

proiectare se referă, de obicei, la activități care nu implică lucrări de (re)construcție, de exemplu, 

achiziționarea de utilaje pentru cultivarea culturilor, horticultură și viticultură la scară mică, apicultură, 

servicii de mecanizare a agriculturii, prelucrare a lemnului, proiecte de întreținere a infrastructurii etc. 

 

 

3.6 Cerințele EIMS conform cadrului legal național aplicabil activităților potențiale ale FA 

Conform prevederilor art. 22 din Legea privind evaluarea impactului asupra mediului nr. 86/2014, toate 

activitățile care implică construcția de noi obiective și/sau instalații, extinderea sau 

modificarea/modernizarea celor existente cu impact potențial asupra mediului, inclusiv proiectele de 

dezafectare, sunt clasificate în funcție de gradul de impact asupra mediului, după cum urmează: 

 

1. activități cu impact redus, pentru care nu este nevoie de Certificatul de Urbanism pentru 

Proiectarea detaliată (DD) și Autorizație de construire (AC) în conformitate cu Legea nr. 

163/2010 pentru autorizarea lucrărilor de construcții; 

 

2. activități cu impact moderat - sunt considerate activitățile descrise în Anexa nr.1 la Legea nr. 

851/1996 privind expertiza ecologică care implică utilizarea resurselor naturale, modificarea 

peisajului, generarea deșeurilor, emisiile și evacuarea de poluanți și care pot provoca schimbarea 

mediului și componentele naturii și, în conformitate cu legile aplicabile, este necesară expertiza 

ecologică a DD și AC; 

 

3. activități cu impact semnificativ la nivel național - activitățile indicate în anexa nr.2 la Legea nr. 

86/2014 pentru care este necesară evaluarea impactului asupra mediului, precum și cele 

menționate la sbp. (2) că, după efectuarea etapei de evaluare preliminară, este stabilită necesitatea 

efectuării procedurii EIM, iar Acordul de mediu este emis sau refuzat. 

 

4. activități cu impact semnificativ la nivel național și în context transfrontalier - activitățile indicate 

în anexa nr.1 la Legea nr. 86/2014, pentru care este obligatorie Evaluarea impactului asupra 

mediului, precum și cele menționate la sbp. (2) că, după efectuarea etapei de evaluare 

preliminară, este stabilită necesitatea efectuării procedurii EIM, iar Acordul de mediu este emis 

sau refuzat. Documentația prezentată pentru obținerea Acordului de mediu va constitui baza 

pentru emiterea actului permisiv pentru realizarea și dezvoltarea proiectului, înainte de începerea 

lucrărilor de construcție și punerea în funcțiune a obiectivului. 

 

 

Având în vedere dispozițiile specificate, investițiile propuse în proiect fac subiectul Expertizei Ecologice 

de Stat și a Autorizației de construire. 

 

 

3.7 Politicile și procedurile Băncii Mondiale 

Principalele dispoziții ale EM 

 

Conform politicilor de protecție ale BM, Evaluarea de mediu (EM) reprezintă un proces din etapa de pre-

implementare, în rezultatul căruia, sunt evaluate potențialele riscuri și impacturi asupra mediului ale unui 

proiect în zona sa de influență; sunt examinate proiectele alternative; sunt identificate modalități de 

îmbunătățire a selectării, planificării, proiectării și implementării proiectului prin prevenirea, 

minimizarea, atenuarea sau compensarea impactului negativ asupra mediului și îmbunătățirea impactului 

pozitiv; și include procesul de atenuare și gestionare a impactului negativ asupra mediului pe toată durata 

de implementare a proiectului. 
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EM este obligatorie în cazul proiectelor cu potențial efect negativ. Mai mult, o participare publică bine 

organizată este obligatorie la toate etapele procesului. În funcție de proiect, pot fi aplicate mai multe 

instrumente pentru a satisface cerințele în materie de EM ale Băncii: Evaluarea strategică de mediu 

(ESM), Evaluarea impactului asupra mediului și social (EIMS), EM la nivel regional sau sectorial, auditul 

de mediu, evaluarea pericolelor sau a riscurilor și/sau Planul de management social și de mediu (PMSM). 

 

În cazul în care activitățile proiectului care urmează să fie finanțate nu sunt identificate în faza de 

proiectare, Banca aplică Cadrul de Management de Mediu (CMM) care ar trebui: să furnizeze detalii 

privind procedurile, criteriile și responsabilitățile pentru screeningul, pregătirea, implementarea și 

monitorizarea subproiectelor specifice EIM. CMM ar trebui să includă, de asemenea, Orientări privind 

mediul pentru subproiectele propuse, care să conțină o evaluare a impactului potențial și a măsurilor 

generice de atenuare care trebuie întreprinse pentru subproiectele identificate, la toate etapele - de la 

identificare și selecție, până la faza de proiectare și implementare, la monitorizarea și evaluarea 

rezultatelor. EM aplică unul sau mai multe dintre aceste instrumente sau elemente ale acestora, după caz. 

Atunci când proiectul poate avea impact sectorial sau regional, EM trebuie să acopere sectoare sau 

regiuni sensibile. 

 

Verificare/Screening de mediu 

 

Banca desfășoară verificarea/screening-ul de mediu pentru fiecare proiect propus, în vederea determinării 

gradului și tipului de EM adecvată. Banca clasifică proiectul propus în una din cele patru categorii, în 

funcție de tipul, locația, sensibilitatea și scara proiectului, precum și natura și amploarea impactului 

potențial asupra mediului. OP/BP/GP 4.01 ale Băncii prevăd următoarele categorii de mediu pentru 

proiecte: 

 

Categoria A: Un proiect propus este clasificat în Categoria A dacă există probabilitatea ca acesta să aibă 

un impact negativ asupra mediului care sunt sensibil, divers sau fără precedent. EM pentru un proiect din 

Categoria A necesită o evaluare completă a EIM. În cadrul proiectului examinat, nu sunt prevăzute și nu 

vor fi finanțate subproiecte de acest gen. 

 

Categoria B: Un proiect propus este clasificat în Categoria B dacă impactul potențial negativ în materie 

de mediu al acestuia asupra populațiilor umane sau a zonelor importante din punct de vedere al mediului - 

inclusiv zone umede, păduri, pajiști și alte habitate naturale - este mai puțin pronunțat în comparative cu 

proiectele din Categoria A. Aceste impacturi sunt specifice locației; puține sau niciunul sunt ireversibile; 

și în cele mai multe cazuri, măsurile de atenuare pot fi concepute mai ușor decât în cazul proiectelor din 

Categoria A. EM pentru proiectele din Categoria B analizează potențialele impacturi negative și pozitive 

asupra mediului ale proiectului și recomandă măsuri specifice necesare pentru prevenirea, minimizarea, 

atenuarea sau compensarea impactului negativ și îmbunătățirea performanței de mediu. Concluziile și 

rezultatele EM pentru Categoria B sunt descrise în documentația proiectului (Documentul de Evaluare a 

Proiectului și Documentul cu Informații despre Proiect). 

 

Categoria C: Un proiect propus este clasificat în Categoria C, dacă potențialul său impact asupra 

mediului este minim sau zero. Dincolo de screening, nu este necesară nicio altă acțiune în sensul EM 

pentru un proiect din Categoria C. 

 

Categoria FI: La final, există un caz special, Categoria IF - atunci când fondurile Băncii sunt investite 

printr-un intermediar financiar (IF) - al subproiectelor care pot rezulta în impact negativ asupra mediului. 

 

În baza rezultatelor analizei, următoarele OP ale BM vor fi declanșate de proiecte (a se vedea Tabelul 5 

de mai jos). 
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Tabelul 5: Politicile de salvgardare ale Băncii Mondiale și relevanța acestora pentru Proiect 

 
Politici de salvgardare Relevanța 

Evaluarea de mediu (OP/BP 4.01 Environmental 

Assessment) 

Această politică își propune să se asigure că proiectele 

propuse pentru finanțarea Băncii sunt sigure și durabile din 

punct de vedere al mediului și social; să informeze factorii 

de decizie cu privire la natura riscurilor de mediu și sociale; 

sporirea transparenței și participarea părților interesate la 

procesul decizional 

Da (consultați descrierea de mai jos) 

 

Habitate naturale (OP/BP 4.04 Natural Habitats) 

Această politică își propune să protejeze habitatele naturale 

și biodiversitatea acestora; să evite transformarea sau 

degradarea semnificativă a habitatelor naturale critice și să 

asigure sustenabilitatea serviciilor și produselor pe care 

habitatele naturale le oferă societății umane 

Nu –  

Debitorul a confirmat că activitățile care implică 

conversia zonelor, care sunt un habitat important 

pentru animale sălbatice, nu ar fi eligibile pentru 

finanțare.  

Silvicultură (OP/BP 4.36 Forestry) 

Această politică își propune să asigure administrarea 

durabilă a pădurilor; că nu sunt îngrădite zone semnificative 

de pădure; nu sunt compromise drepturile comunităților de 

a-și folosi zonele tradiționale de pădure într-un mod durabil 

Nu – deoarece toate activitățile proiectului vor fi 

implementate pe terenurile agricole existente. 

Managementul organismelor dăunătoare (OP 4.09 Pest 

management)  

Această politică constă în asigurarea activităților de 

combatere a dăunătorilor urmând o abordare integrată de 

gestionare a dăunătorilor (MID, Managementul Integrat al 

Dăunătorilor), pentru a minimiza pericolele pentru mediu și 

sănătate datorate utilizării pesticidelor și pentru a contribui 

la dezvoltarea capacității naționale de implementare a MID 

și de a reglementa și monitoriza distribuția și utilizarea 

pesticidelor 

Da. 

OP 4.09 ar fi declanșată în urma probabilității de 

utilizare crescută a pesticidelor. Nu este necesar un 

Plan separat de management al organismelor 

dăunătoare, dar Cadrul de management de mediu ar 

trebui să includă măsuri de sensibilizare și educare a 

potențialilor beneficiari în ceea ce privește 

manipularea în condiții de siguranță a pesticidelor și 

utilizarea Managementului integrat al organismelor 

dăunătoare/Gestionarea exploatației pentru a 

îmbunătăți sustenabilitatea și a reduce expunerea 

umană și de mediu la produse periculoase. 

Resurse culturale fizice (OP/BP 4.11 Physical Cultural 

Resources) 

Această politică este de a se asigura că: resursele culturale 

fizice (RCF) sunt identificate și protejate în proiectele 

finanțate de Banca Mondială; se respectă legile naționale 

care reglementează protecția bunurilor culturale fizice; 

Resursele culturale fizice includ situri arheologice și istorice, 

zone urbane istorice, situri sacre, cimitire, locuri de 

înmormântare, valori naturale unice; implementat ca element 

al Evaluării de Mediu 

Nu. Existența resurselor culturale fizice în vecinătatea 

terenurilor proiectului nu este preconizată 

Popoare indigene (OP/BP 4.10, Indigenous People) 

Popoarele indigene - grup distinct, vulnerabil, social și 

cultural atașat unor habitate sau teritorii istorice distincte din 

punct de vedere geografic, cu o cultură separată decât zona 

proiectului și un limbaj de obicei diferit. Politica își propune 

să încurajeze respectul deplin pentru drepturile omului, 

economiile și culturile de proprietate intelectuală și să evite 

efectele adverse asupra Popoarelor indigene în timpul 

dezvoltării proiectului. 

Nu. Această politică nu se aplică pentru Republica 

Moldova 

Strămutarea involuntară (OP/BP 4.12, Involuntary 

Resettlement) 

Această politică are scopul de a minimiza deplasările de 

populație, de a trata strămutarea ca un program de 

dezvoltare, de a oferi oportunităţi de participare persoanelor 

afectate, de a ajuta persoanele strămutate în eforturile lor de 

creștere a veniturilor și standardelor de viață sau cel puțin de 

restabilire a acestora, de a susţine persoanele strămutate, 

Nu. Debitorul a confirmat că proiectul nu va susține 

nicio activitate și subproiecte care ar putea duce la 

strămutare sau achiziție de terenuri. Orice 

îmbunătățire a pășunii nu va implica nicio formă de 

închidere involuntară a pășunilor sau diminuarea 

accesului. În mod similar, orice infrastructură 

construită în cadrul proiectului va fi: (a) amplasată pe 

terenuri deja deținute de participanți și (b) va fi 
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Politici de salvgardare Relevanța 

indiferent de legalitatea posesiei, de a plăti compensații 

pentru bunurile afectate la costul de înlocuire; Anexele OP 

conțin descrieri ale Planurilor de strămutare și Cadrelor de 

politici pentru strămutare. 

controlată pentru a se asigura că nu are piedici legale, 

sau utilizarea informală sau ocupația de către alții care 

nu au un titlu formal. 

Siguranța barajelor (OP/BP 4.37 Safety of Dams) 

Această politică are scopul de a asigura că se acordă atenţia 

cuvenită siguranţei barajelor în proiectele care implică 

construcţia unor noi baraje, sau care pot fi afectate de 

siguranţa sau funcţionarea unui baraj existent sau în 

construcție; aspecte importante sunt înălţimea barajului și 

capacitatea rezervorului. 

Nu. Proiectul nu va sprijini activități care pot avea 

impact asupra siguranței barajelor. 

Proiecte pe cursuri de apă internaționale (OP/BP 7.50 

Projects on International Waterways) 

Această politică are scopul de a asigura că proiectele nu vor 

afecta utilizarea eficientă și protecţia cursurilor de ape 

internaţionale, nici nu vor afecta negativ relaţiile dintre 

Bancă și Debitorii Băncii sau dintre statele riverane 

Nu. Activitățile proiectului nu vor avea ca rezultat 

schimbarea negativă a calității sau cantității fluxurilor 

de apă către ceilalți riverani. 

Zone disputate (OP/BP 7.60 Disputed Areas) 

Banca poate susţine un proiect într-o zonă disputată, dacă 

statele vizate sunt de acord ca, până la soluţionarea disputei, 

proiectul propus pentru un stat să continue fără a prejudicia 

pretenţiile celuilalt stat 

Nu există activități de proiect în zone în litigiu. 

Politica privind consultarea publicului (BP 17.50 

Disclosure Policy) susţine ţara care primeşte împrumutul în 

procesul de luare a deciziilor, asigurând accesul publicului la 

informaţia de mediu şi socială a proiectului, şi impune 

cerințe specifice pentru procedura de consultare 

Da. CMMS va fi făcut public și consultat în țară 

înainte de evaluarea Proiectului și va fi publicat în 

InfoShop al BM. 

 

 

 

3.8 Comparația procedurilor naționale și ale BM privind evaluarea de mediu 

În timp ce dispozițiile de bază ale normelor și procedurilor naționale privind EM sunt într-o oarecare 

măsură similare cu cerințele BM, există câteva diferențe importante. Aceste diferențe sunt legate, în 

principal, de următoarele: (a) categoriile de screening de mediu ale proiectului; (b) Planul de management 

de mediu; și (c) publicarea EIM și consultarea publică. 

 

Diferențe în categoriile de screening. Actualul cadru legal al EIM conține un sistem formal de clasificare 

a EIM, iar Expertiza Ecologică de Stat (EES) impune ca toate proiectele cu impact potențial asupra 

mediului să includă în conceperea proiectului o evaluare a impactului potențial, precum și un set de 

măsuri de atenuare. Astfel, toate proiectele cu un anumit impact asupra mediului ar necesita o evaluare a 

de mediu și, respectiv, EES. În majoritatea cazurilor, este vorba despre proiecte de reabilitare, întreținere 

și modernizare, activități de împădurire și conservare a biodiversității. Proiectele care nu necesită o EM 

corespund, în principal, activităților care se așteaptă că vor avea un impact minore asupra mediului și, 

prin urmare, nu trebuie să fie supuse procedurilor formale ale EIM și EES (dezvoltare instituțională, 

asistență tehnică și achiziții de activități pentru echipamente agricole). 

 

Scara EM a proiectului este decisă în fiecare caz de către EES/inspectorii ecologici în timpul aprobării 

preliminare a locației proiectului și a specificațiilor tehnice ale acestuia. În cazul în care cerințele Băncii 

Mondiale și categorizării naționale/EM diferă, se va aplica cerința care este mai strictă. Aceasta se referă, 

mai ales, în cazul deciziei despre subproiectele de Categoria C - legislația națională a EIM nu se referă la 

activități la scară mică, inclusiv adaptarea agricolă și construcția și reabilitarea diverselor clădiri, în timp 

ce, conform cerințelor BM, aceste subproiecte ar trebui calificate drept Categoria B
8
. În astfel de cazuri, 

clientul va aplica criteriile și cerințele BM, pregătind Lista de verificare PMM. 

 

                                                      
8
Trebuie menționat că proiectele/activitățile considerate categoria „B” de către Banca Mondială pot acoperi o gamă 

largă de riscuri potențiale, necesitând documentații diferite de EM - de la simple evaluări de mediu până la o fișă de 

verificare PMM. 
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Diferențe la nivel de PMM. Deși legislația națională prevede ca toate proiectele cu impact potențial 

asupra mediului să prevadă măsuri de atenuare relevante, aceasta nu necesită un PMM special care să 

specifice, împreună cu activitățile propuse de atenuare, un plan de monitorizare și cerințe de raportare, 

aranjamente instituționale pentru implementarea PMM. Nici legislația națională nu impune activități 

necesare pentru consolidarea capacității și cheltuieli necesare în acest sens. În mod similar, în cazul 

subproiectelor din Categoria B, beneficiarii vor fi obligați să aplice regulile BM și să elaboreze PMM. 

 

Diferențe în ceea ce privește publicarea și consultarea publicului. Nu există o armonizare completă între 

cerințele Băncii Mondiale și naționale în acest sens. În conformitate cu legislația națională, publicarea 

EIM și consultarea publicului sunt obligatorii numai în cazul proiectelor mari (proiecte din Categoria A a 

BM). În același timp, potrivit Legii privind EES, publicul poate organiza din proprie inițiativă o expertiză 

ecologică publică. Expertiza publică va fi realizată pe baza unei solicitări scrise a ONG-urilor adresată 

autorităților publice locale
9
. În cazul organizării unei astfel de expertize, autoritățile publice locale vor 

informa, în termen de 7 zile, ONG-ul cu privire la decizia luată referitor la permisiunea în acest sens. 

Asociațiile publice/ONG-urile care efectuează expertize ecologice sunt obligate să informeze publicul 

larg despre începerea expertizei și rezultatele acesteia. Aceste ONG-uri au dreptul să obțină documentația 

planificată și de proiect, precum și documentația privind EIM și să ia cunoștință de documentația tehnico-

normativă privind desfășurarea EES. Rezultatele expertizei ecologice publice sunt prezentate instituțiilor 

care desfășoară EES și organismelor care iau decizii cu privire la implementarea activității - subiectul 

expertizei ecologice. Rezultatele și concluziile expertizei ecologice publice sunt cu titlu de recomandare 

și pot avea putere juridică numai după aprobarea lor de către organul responsabil de stat în domeniul 

expertizei ecologice. Rezultatele expertizei ecologice publice pot fi publicate în mass-media, prezentate 

autorității publice locale și altor părți interesate. 

 

În cazul politicii de EM a Băncii Mondiale, beneficiarul este responsabil de desfășurarea a cel puțin unei 

consultări publice pentru toate proiectele din Categoria B pentru a discuta problemele care trebuie 

abordate în cadrul CMM sau pentru a discuta proiectul PMM. Prin urmare, pentru proiectul în discuție, 

agenția de implementare va examina orice documentație de consultării publice desfășurare în vederea 

pregătirii documentații naționale de EM pentru a stabili dacă aceasta este în concordanță cu cerințele 

Băncii Mondiale. Dacă consultarea publică națională este satisfăcătoare, nu vor mai exista alte cerințe de 

consultare. Cu toate acestea, dacă nu a fost desfășurată nicio consultare publică sau agenția de 

implementare stabilește că documentația de consultare publică nu este adecvată, beneficiarul va fi obligat 

să organizeze cel puțin o consultare publică pentru a discuta problemele de mediu care preocupă 

comunitățile afectate la nivel local și să abordeze aceste probleme în PMM. 

 

Documentația pentru consultări trebuie prezentată agenției de implementare ca parte a dosarului de 

proiect. Versiunea în limba română a PMM și sinteza consultărilor publice vor fi disponibile într-un loc 

publică din apropierea locației proiectului și pe site-ul web al Beneficiarului, în cazul existenței site-ului. 

EIM pentru toate proiectele din Categoria B vor fi puse la dispoziția grupurilor afectate de proiecte și a 

ONG-urilor locale prin intermediul unui site web dedicat gestionării proiectului și ușor accesibil. 

 

 

 

  

                                                      
9
Persoanele fizice nu au dreptul de a desfășura expertize ecologice publice. 



Proiectul Agricultură Competitivă în Moldova  

36 

 

IV. Impactul potențial asupra mediului și social  

4.1 Impactul potențial asupra mediului și categoria de mediu a proiectului 

Așa cum s-a menționat mai sus, proiectul va derula o serie de activități care ar putea provoca unele 

impacturi negative asupra mediului, care ar intra sub incidența subproiectelor din Categoriei B, în 

conformitate cu OP/BP 4.01 ale Băncii (agroindustrie la scară mică; reabilitare, întreținere și modernizare 

la scară mică, depozite; producția animală; plantare de livezi și/sau podgorii noi etc.). Pentru astfel de 

activități, Banca necesită o evaluare de mediu simplă și/sau parțială și/sau întocmirea unui Plan de 

management de mediu. De asemenea, este de așteptat ca multe dintre subproiectele acceptate să nu aibă 

impact asupra mediului și să se încadreze în Categoria C în conformitate cu OP/BP 4.01 (în special, cele 

legate de achiziționarea de utilaje agricole noi). În plus, se preconizează că subproiectele selectate nu vor 

fi localizate în arii protejate, în habitate critice sau în zone sensibile din punct de vedere cultural sau 

social, acest lucru va fi asigurat în timpul screening-ului subproiectelor și în EM. 

 

Potențiale impacturi negative asupra mediului ale tipurilor propuse de subproiecte pot fi rezumate după 

cum urmează: 

 

(i) producție agricolă: eroziunea solului, pierderea capacității productive a solului, compactarea 

solului, poluarea solului, poluarea apei de suprafață și subterane, pierderea biodiversității;  

(ii) agro-procesare: contribuția la poluarea apelor de suprafață, generarea deșeurilor, miros;  

(iii) lucrări de construcție la scară mică și/sau reabilitare a spațiilor existente: poluarea solului și a 

aerului; zgomot, deșeuri de construcții și posibil problematica azbestului etc.; 

(iv) tehnologii de incinerare la scară mică pentru SOA (dacă este determinat în timpul Studiului de 

fezabilitate): emisiile de poluanți atmosferici convenționali (de exemplu, particule) cât și de 

substanțe toxice pot prezenta riscuri care ar putea afecta lucrătorii, operatorii și comunitățile 

locale; contribuția la poluarea apei etc. 

  

Aceste impacturi potențiale sunt rezumate în Tabelul 6 de mai jos. 

 

Tabelul 6: Impacturi negative potențiale generate de activitățile sectoriale și de construcții  

 
Categorie de 

întreprindere 
Impact potențial 

Nivel de 

semnificație 

Agro-procesare • consumul de apă și energie 

• poluarea apei 

• eliminarea deșeurilor 

• calitatea aerului 

• sănătatea și siguranța umană 

Înalt 

Înalt 

Înalt 

Moderat 

Moderat 

Agricultură • degradarea solului (eroziunea solului, pierderea conținutului 

organic al solului, compactarea etc.) 

• poluarea solului și a apei 

• pierderea biodiversității agricole (de exemplu, din cauza 

pășunatul bovinelor) 

• sănătatea și siguranța umană 

Înalt 

 

Înalt 

Înalt 

 

Moderat 

Construcții (lucrări 

civile) 
 eroziunea solului 

 poluarea solului 

 degradarea/aspectul estetic al terenului  

 poluarea aerului 

 zgomot 

 poluarea apei 

Moderat 

Înalt 

Înalt  

Moderat 

Înalt 

Moderat 

Incinerarea SOA*  emisii atmosferice 

 poluarea apei 

 sănătatea și siguranța umană 

Înalt  

Înalt  

Moderat 
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* Notă: Cea mai bună opțiune și soluție tehnică pentru tehnologia de incinerare SOA, inclusiv impactul asociat, va fi 

determinată de Studiul de fezabilitate planificat. 

 

Se preconizează ca toate aceste impacturi să fie ușor de atenuat prin bune practici de concepere și 

implementare a proiectelor (a se vedea Anexele 8-9). 

 

 

4.2 Impactul social potențial 

Categoria de risc social asociat intervențiilor care urmează să fie realizate în baza FA trei este evaluată ca 

„Redusă”. Proiectul nu implică achiziții de teren sau impact asociat strămutării. Activitățile care urmează 

să fie implementate în cadrul Proiectului vor genera o serie de impacturi pozitive atât directe cât și 

indirecte. 

 

În general, impacturile sociale care nu sunt legate de teren pot fi discutate la nivel „contextual” și 

„specific proiectului”. La nivel contextual sau de țară, impactul proiectului poate fi simțit în mare măsură 

de populația rurală. În ceea ce privește aspectele teritoriale, impactul social va fi analizat, în primul rând, 

din perspectiva populației rurale (care reprezintă 56,9% din total
10

). Populația feminină rămâne 

predominantă, cu un raport de 93 de bărbați la 100 de femei. În zonele rurale, în special, în agricultură și 

zootehnie, femeile reprezintă forța de muncă activă. Cu toate acestea, există discrepanțe de gen în ceea ce 

privește participarea forței de muncă, femeile fiind mai puțin plătite decât bărbații. Diferența dintre 

câștigurile femeilor și ale bărbaților este deosebit de mare în cazul locurilor de muncă cu calificare 

superioară și cu salarii mai mari (9% în agricultură, dar 29% în servicii financiare)
11

. Prin implementarea 

unor proiecte de acest gen, femeile se pot bucura de mai multe beneficii dacă proiectul va implica o 

abordare sensibilă la gen. De asemenea, se confruntă cu o problemă semnificativă în materie de șomaj, în 

special, în zonele rurale. Rata șomajului (ponderea șomerilor OIM în forța de muncă) la nivel de țară a 

înregistrat valoarea de 5,1% (indicatorul ODD 8.5.2). Șomajul în rândul tinerilor este, de asemenea, 

extrem de ridicat - aproximativ 30% dintre tineri sunt șomeri sau nu sunt înscriși la vreo pregătire 

formală. Mai mult, se estimează că impactul crizei economice ca efect al situației pandemice va avea un 

impact direct și ridicat asupra evoluției situației. Un alt aspect social contextual specific Republicii 

Moldova este imigrația semnificativă a oamenilor. Moldova are una dintre cele mai mari rate de migrație 

din Europa, iar anul trecut a fost inclusă în țările în care femeile constituite mai mult de jumătate din 

migranți. Comunitățile rurale sunt afectate în mod special de migrație, cu un număr total de 68,8% din 

totalul migranților sau 13% din capitalul uman rural (33,3% din populația activă din mediul rural). La 

reîntoarcere în țară, condițiile pentru reintegrarea și reușita pe piața locurilor de muncă nu sunt încă 

favorabile, punând în pericol competențele, educația și resursele, lipsind o perspectivă pe termen lung 

pentru carieră. 

 

Gospodăriile defavorizate și vulnerabile sunt, de asemenea, concentrate în mare parte în zonele rurale. 

Familiile vârstnice părăsite de generația tânără trăiesc la nivelul minim de existență cu venituri minime și 

fără mijloace de subzistență durabile. Familiile monoparentale
12

, care, potrivit celor mai recente 

statistici, reprezintă aproximativ 16% din totalul familiilor, iar sistemul de protecție socială actual și piața 

forței de muncă au o capacitate foarte slabă de a le susține. Persoanele cu dizabilități - un alt grup 

vulnerabil care reprezintă 5,1% din populația totală a țării și copiii cu dizabilități care constituie 

aproximativ 1,7% din toți copiii din Republica Moldova. Piața muncii din țară rămâne exclusă integrării 

persoanelor cu dizabilități, având în vedere rata de ocupare de 16,5% în 2019. În distribuția pe sexe, acest 

indicator a înregistrat următoarele valori: 15,9% pentru bărbați și 17,2% pentru femei. Rata de ocupare a 

persoanelor cu dizabilități în zonele rurale a fost mai mare (17,0%) comparativ cu rata pentru cei din 

mediul urban (15,6%). Per total, 18% din populație poate fi considerată ca fiind săracă și dezavantajată, 

care trăiește din asistența socială minimă asigurată de stat; cu toate acestea, lipsa atenției instituționale și a 

prevederilor bugetare dedicate, agravate de creșterea lentă a numărului locurilor de muncă, rămân 

obstacole majore pentru eradicarea sărăciei și a vulnerabilității din țară. 

 

                                                      
10

Populația totală raportată de Biroul Național de Statistică pentru anul 2019 a fost de 3542,7 mii de locuitori. 
11

Banca Mondială. 2017. Republica Moldova. Planul de acțiune al țării cu privire la egalitatea de gen. 
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În acest context, punerea în aplicare a celei de-a treia FA ar putea probabil servi ca stimulent pentru o 

activitate economică sporită în sectoarele agricol și alimentar (toate activitățile legate de creșterea 

animalelor și producția de produse alimentare compuse cu elemente de origine animală), întrucât 

îmbunătățirile aduse siguranței alimentare vor lărgi perspectivele pentru o producție sporită și mai 

diversificată, atât pentru piața internă cât și pentru cea de export, a produselor lactate, cărnii și produselor 

derivate. Pe lângă beneficiile economice și comerciale, abordarea problemei eliminării în siguranță a SOA 

va avea multiple externalități benefice pentru mediul înconjurător și considerente de sănătate publică. 

 

La nivel de proiect, unele impacturi sociale pozitive directe se pot produce în rezultatul creării de noi 

locuri de muncă și, respectiv, o mai bună ocupare a forței de muncă și venituri crescute. Impacturile 

pozitive indirecte vor ține de îmbunătățirea generală a mediului de afaceri în sectorul animalelor, creșterea 

exporturilor și asigurarea poziției pe piața internă, introducerea tehnologiilor și tehnicilor avansate, 

crearea de noi oportunități de acces la piețele externe, sporirea competitivității producției și produselor 

interne, contribuția la reducerea sărăciei și siguranța alimentară și îmbunătățirea condițiilor socio-

economice ale țării. 

 

Impacturile sociale negative sau secundare se datorează în mare parte lipsei de înțelegere din partea 

populației locale cu privire la îmbunătățirea sectorului animalelor prin sistemele de producție și  

incineratoarele moderne. Sunt posibile unele reacții sociale ale unor părți ale societății cu anumite opinii 

asupra produselor alimentare de origine animală, conservării naturii și normelor tradiționale de agricultură 

și gestionare a animalelor. PMMS-urile specifice locației vor include o fișă de verificare a screening-ului 

pentru a se asigura de acoperirea impactului social negativ, inclusiv probleme legate de teren (Anexa 2). 

Studiile de cercetare sugerează că efectele sociale, economice și psihologice în cazul unei anumite 

instalații de incinerare a deșeurilor de origine animală ar putea fi favorabile, neutre sau negative, în 

funcție de multe condiții și caracteristici specifice locației. De exemplu, habitatul uman și structura 

demografică a zonei din jurul locației propuse pentru unitatea SOA poate fi de așteptat să se schimbe 

odată cu trecerea timpului, în rezultatul sensibilității oamenilor la impactul socio-economic, cum ar fi 

scăderea valorii proprietății etc. În alte țări, preocupările cetățenilor au ținut de incineratoarele critice de 

deșeuri de origine animală, aceștia manifestând opoziție în mod constant față de incineratoare, 

concentrându-se pe efectele negative asupra sănătății și asupra mediului. Chiar și așa, numărul celor care 

se opun poate fi mic și astfel de grupuri nu reprezintă neapărat sentimentele tuturor celorlalți care trăiesc 

în apropierea lor; de fapt, se poate aștepta ca un număr de membri ai comunității să fie indiferenți și că, 

printre cei cărora le pasă, unii vor pleda sau vor fi dispuși să ia în considerare punerea în funcțiune a 

instalației, în timp ce alții se vor opune cu înverșunare. Din perspectiva atenuării riscurilor sociale, 

opiniile cetățenilor predispuși să se opună incinerării deșeurilor de origine animală trebuie să fie auzite și 

înțelese. În caz contrar, conflictele se pot intensifica și pot duce la extinderea perioadei de timp de 

executare a proiectului și la întârzieri în implementarea proiectului. 

 

Prin urmare, consultările publice susținute de campaniile de comunicare și conștientizare ar trebui să fie 

orientate spre modul în care problemele locale pot fi abordate în cel mai bun mod prin interacțiuni cu 

membrii comunităților din zona propusă pentru SOA și incineratoare. Principalele măsuri de atenuare a 

impactului social, bazate pe consultări solide și incluzive cu părțile interesate/publicul la nivel local, în 

combinație cu un mecanism consolidate de remediere a reclamațiilor, prin intermediul căruia, persoanele 

să-și poată adresa preocupările, sugestiile și reclamațiile, vor contribui la faptul ca intervențiile proiectului 

să fie benefice și orientate către oameni. 

 

 

4.3 Impacturi cumulative 

Impacturile cumulative nu par să fie o problemă. Se va acorda atenție activităților din cadrul acelorași 

bazine hidrografice și în cadrul aceleiași regiuni, datorită impactului caracteristic comun al acestora în 

rezultatul  prelucrării solului, protecției plantelor, eliminării deșeurilor solide, deversării de efluenți, 

emisiilor de aer și altele. 

 

Impactul subproiectelor care urmează să fie finanțate în cadrul MACP trebuie să fie prevenit și atenuat 

prin conceperea adecvată a proiectului și prin bunele practici operaționale care respectă cerințele Băncii 

Mondiale și naționale în materie de protecție a mediului. 
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Impactul cumulativ nu pare să fie o problemă, deoarece Proiectul își distribuie activitățile de împrumut 

mai mult sau mai puțin uniform, acoperind toată țara. 

V. Orientări și proceduri de mediu și sociale 

5.1 Proceduri de abordare a aspectelor de mediu și sociale 

Secțiunea Orientări de mediu (OM) din CMMS ar servi drept document de orientare pentru realizarea EM 

pentru subproiecte și detaliază următoarele: 

 

(a) Procedura de screening pentru identificarea subproiectelor care nu necesită nicio EM specială, 

precum și a subproiectelor din Categoria B pentru care este necesar să se realizeze EIMS și să se 

întocmească un PMM simplu; 

(b) Măsuri generice de atenuare a impactului potențial asupra mediului în rezultatul activităților 

proiectului și subproiectelor; 

(c) Descrierea Fișei de verificare a PMM care urmează să fie aplicată pentru subproiecte și activități 

(re)construcție la scară mică; 

(d) Descrierea formatului PMM pentru subproiectele din Categoria B; și 

(e) Cerințe pentru desfășurarea activităților de supervizare, monitorizare și raportare. 

 

5.2 Screening-ul de mediu și social al subproiectelor 

Screening-ul se va realiza în faza inițială de selectare a subproiectelor. Pe baza descrierii activităților 

propuse și a impactului potențial al acestora asupra mediului și social, UCIMPA va decide categoria de 

proiect a fi atribuită. În acest scop, vor fi aplicate Fișele speciale de verificare de mediu și a screening-

ului social (vezi Anexele 1-8). Aceste documente vor fi atașate tuturor subproiectelor depuse (Tabelul 7). 

 

 

Tabelul 7: Documentația de evaluare de mediu și socială pe categorii de subproiecte 

 

Resp

onsab

il 

Document EMS  

Activități și categorii de subproiect 

Instalații noi 

Modernizarea 

instalațiilor 

existente 

Construcție/ 

re-construcție 

C B C B C B 

B Fișa de verificare de mediu și socială Partea 1 (Anexa 1) X X   X X 

IF Fișa de verificare de mediu și socială Partea 2 (Anexa 1) X X   X X 

UIP Fișa de verificare de mediu și socială Partea 3 (Anexa 1) X X   X X 

IF Fișa de verificare pe teren (Anexa 3)  X    X 

B 
Studiu de evaluare a impactului de mediu și social (Anexa 

4) 

 X    X 

B Fișa de verificare de mediu și socială Partea 1 (Anexa 5)   X X   

IF Fișa de verificare de mediu și socială Partea 2 (Anexa 5)   X X   

UIP Fișa de verificare de mediu și socială Partea 3 (Anexa 5)   X X   

B Protocolul auditului de mediu și social (Anexa 6)    X   

B Planul de management de mediu și social (Anexa 7)  X  X  X 

B 
Fișa de verificare PMMS pentru construcțiile mici (Anexa 

8) 

    X X 

Nota: B – sub-debitor; IF – instituție financiară; UIP – unitatea de implementare a proiectului. 
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5.3 Screening-ul social al subproiectelor 

Screening-ul social se va realiza în faza inițială; imediat după realizarea Studiului de fezabilitate, 

Guvernul RM va selecta „cea mai bună” opțiune pentru sector. În acest scop, va fi aplicată o Fișă specială 

de screening social (a se vedea Anexa 2). 

 

5.4 Măsuri generice de atenuare pentru activitățile și subproiectele propuse 

Setul complet de măsuri de prevenire și atenuare a activităților potențiale în componente specifice ale 

proiectului, elaborat de Grupul Băncii Mondiale în 2007
13

 ca parte a Orientărilor sale de mediu, sănătate 

și siguranță, precum și descrise în Cele mai bune tehnici disponibile în Directiva UE privind prevenirea și 

controlul integrat al poluării
14

, sunt documentele care pot fi consultate în timpul efectuării studiilor EIMS 

și pregătirii Planurilor de management social și de mediu (vezi Anexele 7-8). 

 

5.5 Sănătatea și securitatea în muncă 

În timpul lucrărilor de construcție, întreținere și funcționare a instalațiilor și echipamentelor noi pot 

apărea pericole în materie de Securitate și Sănătate în Muncă (SSM), care trebuie gestionate cu atenție.  

 

Antreprenorul va elabora o Descriere metodologică înainte de începerea lucrărilor de construcție pe 

șantier, iar acest document va fi aprobat de către Angajator. 

 

Mulți lucrători vor fi expuși riscurilor de securitate și sănătate în muncă, incluzând în principal, dar fără a 

se limita la:  

 

• Necunoașterea cerințelor de securitate și sănătate în muncă, cum ar fi, utilizarea Echipamentului 

Individual de Protecție (EIP) și practicile sigure la locul de muncă; 

• Lucrări electrice;  

• Expunerea la substanțe chimice (sub formă de vopsele, solvenți, lubrifianți și combustibili); 

• Accidente rutiere;  

• Pericole datorate săpăturilor;  

• Ridicarea structurilor grele;  

• Expunerea la agenții transmisibil prin aer (praf, silice și azbest);  

• Pericole datorate lucrărilor de sudare (vapori, arsuri și radiații).  

 

În special, măsurile de prevenire și control trebuie să asigure accesul doar al lucrătorilor instruiți și 

autorizați la instalații sau în orice zonă care ar putea prezenta riscuri de sănătate și securitate în muncă, cu 

dispozitivele de siguranță necesare și respectarea distanțelor minime de retragere. 

 

Având în vedere situația actuală în legătură cu COVID-19 din țară, pe lângă măsurile de securitate și 

protecție la locul de muncă, planul SSM ar trebui să prevadă și măsuri pentru prevenirea infectării cu 

COVID-19. Descrierile detaliate ale măsurilor și recomandărilor de la Banca Mondială/OMS, Guvernul 

Republicii Moldova și Comisia Națională pentru Sănătate Publică sunt prezentate în Error! Reference 

source not found.10. Măsurile de prevenire a infectării cu CОVID-19 conțin recomandări de la Banca 

Mondială/OMS, precum și recomandările Guvernului RM, în formă de Ghid, pe care Antreprenorul 

lucrărilor de construcții trebuie să le implementeze. Antreprenorul trebuie să urmeze/actualizeze și să 

implementeze măsurile care sunt în vigoare în prezent și sunt adoptate de Guvern ca fiind obligatorii la 

nivel național. Informații cu privire la COVID-19 la nivel național sunt disponibile pe site-ul oficial 

www.msmps.gov.md și www.ansp.md. 

 

 

                                                      
13

A se vedea: http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/Content/EnvironmentalGuidelines 
14

A se vedea: http://europa.eu/legislation_summaries/environment/waste_management/l28045_en.htm 
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5.6 Planul de management de mediu și social (PMMS) 

Planul de management de mediu și social al unui proiect este alcătuit din setul de măsuri de atenuare, 

monitorizare și instituționale care trebuie întreprinse în timpul implementării și funcționării pentru a 

elimina impactul negativ asupra mediului și social, compensa sau reduce la niveluri acceptabile (vezi 

Anexa 7). PMMS reprezintă elementul cheie al raportului EM pentru toate subproiectele din Categoria B. 

 

 

 

 

Fișele de verificare din cadrul PMMS 

 

În cazul în care Proiectul ar implica activități de (re)construcție la scară mică, se propune utilizarea unui 

format generic pentru Fișele de verificare PMMS („Fișa de verificare PMMS”), elaborat de Banca 

Mondială pentru a pune la dispoziție „bunele practici pragmatice” și conceput pentru a fi ușor de utilizat 

și pentru a fi compatibil cu cerințele de salvgardare (a se vedea Anexa 8). Formatul de tip fișă de 

verificare încearcă să acopere abordările tipice de prevenire și atenuare a contractelor de lucrări civile 

obișnuite cu impact localizat. Se preconizează că acest format va furniza elementele cheie ale unui Plan 

de management de mediu și social pentru a răspunde cerințelor de Evaluare de mediu și socială ale Băncii 

Mondiale (conform OP/BP/GP 4.01). Astfel de PMMS vor fi aplicate în cazul reabilitării instalațiilor de 

laborator de analiză, punctelor de inspecție la frontieră, precum și instalației de neutralizare a SOA. 

 

Fișa de verificare PMMS (a se vedea Anexa 8) conține patru secțiuni: 

 

 Partea 1  este o parte descriptivă („pașaportul terenului”) care descrie specificul proiectului în 

ceea ce privește locația fizică, descrierea proiectului și lista procedurilor de autorizare sau 

notificare cu referire la reglementările relevante. Fișierele atașate pentru informații suplimentare 

pot fi completate la nevoie; 

 Partea 2 cuprinde informații privind garanțiile; 

 Partea 3 cuprinde screening-ul de mediu și social și măsurile de atenuare în format simplu de 

EMS Da/Nu; și 

 Partea 4 este un plan de monitorizare specific locației prevăzut pentru activitățile desfășurate în 

timpul lucrărilor de reabilitare.  

 

Publicarea și consultarea PMMS 

 

În cazul subproiectelor din Categoria B care implică construcții noi, activități de îmbunătățire a pășunilor 

și/sau subproiecte de energie alternativă, EIM/PMM este necesar să fie publicat și supus consultărilor 

publice cu principalele părți interesate, inclusiv populația locală. Scopul consultării publice este de a 

informa grupurile afectate la nivel local cu privire la subproiect și de a le oferi posibilitatea de a-și 

exprima opiniile cu privire la problemele de mediu nefavorabile pe care le consideră că pot apărea în 

timpul implementării subproiectului. Orice problemă legitimă ridicată în cadrul consultărilor publice va fi 

inclusă în PMM. În acest fel, „vocea oamenilor” va fi auzită și reflectată în implementarea subproiectului. 

În cazul activităților de reconstrucție, deși nu este necesară o audiere publică specială, beneficiarul 

proiectului ar trebui să ofere informații tuturor părților interesate despre construcție, prin instalarea unui 

panou de anunțuri pe locație. În plus, toate informațiile specifice ale subproiectului vor fi, de asemenea, 

disponibile publicului online pe site-ul UCIMPA. Documentația cu privire la rezultatul consultărilor 

publice este esențială și este inclusă în PMMS. Anexa 7 descrie cerințele privind informațiile care trebuie 

incluse în documentația consultărilor publice. 

 

5.7 Mecanismul de remediere a reclamațiilor 

Remedierea reclamațiilor semnalate de persoanele afectate de proiectele finanțate de Banca Mondială este 

o componentă importantă a gestionării riscurilor proiectului. MRR poate servi ca instrument eficient 

pentru identificarea, evaluarea și remedierea la o etapă inițială a reclamațiilor și, prin urmare, pentru 

consolidarea responsabilității față de beneficiari. MRR servește ca un mecanism important de feedback 

care poate îmbunătăți impactul pozitiv al proiectului și atenua efectele nedorite. Mecanismul de RR va fi 
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disponibil pentru părțile interesate din proiect și alte părți afectate pentru a expedia întrebări, comentarii, 

sugestii și/sau reclamații și va oferi orice formă de feedback cu privire la toate activitățile finanțate de 

proiect. Mecanismul de remediere a reclamațiilor va fi găzduit și operat de Agenția Națională de 

Dezvoltare Rurală (ACSA). 

 

Sporirea gradului de conștientizare 

 

Informația cu privire la MRR va fi, de asemenea, disponibilă pe site-urile web ale Ministerului 

Agriculturii, Dezvoltării Rurale și Mediului, Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și Unității 

Consolidate de Management al Proiectelor în domeniul Agricol (UCIMPA). MRR va fi inclus în 

comunicările efectuate cu părțile interesate ale proiectului, beneficiarii, persoanele afectate de proiect, 

prin metodele și instrumentele de comunicare care fac parte din planul de implicare a părților interesate și 

din planul de comunicare din cadrul proiectului, inclusiv e-mail-uri, site-uri web, ateliere, reuniuni. Mai 

exact, informațiile vor conține obiectivul MRR, procedura de formulare a unei reclamații (unde, când și 

cum), procesul de anchetă, calendarul (termenele) pentru răspunsul la reclamant, precum și principiul 

confidențialității și dreptul de a face reclamații anonime. 

 

Roluri și responsabilități pentru MRR 

 

Responsabilitățile pentru gestionarea sistemului MRR includ următoarele și pot fi actualizate din când în 

când, în consultare cu echipele MADRM, ANSA, UCIMPA și Băncii Mondiale. Aceste funcții vor fi 

îndeplinite de personalul alocat al Agenției Naționale de Dezvoltare Rurală (ACSA): 

 

 Managementul general al sistemului MRR 

 Dezvoltarea și menținerea conștientizării 

 Colectarea reclamațiilor 

 Înregistrarea reclamațiilor 

 Notificare către reclamant cu privire la recepționare și perioada de revizuire a reclamației 

 Sortarea/clasificarea reclamațiilor 

 Revizuirea temeinică a problemelor, inclusiv legătura cauzală dintre activitățile proiectului și 

pretinsele daune/vătămări/neplăceri 

 Luarea deciziilor pe baza unei astfel de examinări 

 Procesarea apelurilor sau comunicarea continuă cu reclamanții cu scopul de a rezolva problemele 

pe cale amiabilă 

 Publicarea răspunsurilor la reclamații, cu excepția cazului în care reclamanții solicită altfel din 

cauza vieții private sau a altor probleme 

 Organizarea și implementarea materialelor informaționale și a campaniilor de sensibilizare 

 Raportare și feedback cu privire la rezultatele MRR. 

 

Monitorizarea și raportarea privind implementarea MRR 

 

Politicile, procedurile și actualizările periodice ale sistemului MRR vor fi puse la dispoziție. Echipa 

ACSA va urmări și monitoriza în mod regulat starea reclamațiilor pentru a se asigura că toate acestea sunt 

remediate în termenul stabilit. Raportarea privind implementarea MRR se va realiza semestrial. UCIMPA 

se va asigura că toate Rapoartele de progres vor conține un capitol separat privind implementarea MRR. 

Toate rapoartele de progres vor fi făcute publice pentru toate părțile interesate și vor conține următoarele 

informații: 

 

 Statutul instituirii MRR (proceduri, personal, sensibilizare etc.) 

 Date cantitative privind numărul de reclamații recepționate, numărul celor relevante și numărul 

celor soluționate 

 Date calitative privind tipul de reclamații și răspunsuri furnizate, probleme nerezolvate 

 Timp necesar pentru soluționarea reclamațiilor 

 Orice probleme în legătură cu procedurile/personalul sau utilizarea 

 Factorii care ar putea afecta utilizarea sistemului de feedback al MRR/beneficiarilor 

 Orice măsuri corective sugerate/adoptate.  
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5.8 Raportarea incidentelor 

Raportarea cu privire la incidente va fi realizată de reprezentanții implicați în construcția și exploatarea 

sistemului de management SOA în Republica Moldova pentru a documenta orice îmbolnăviri, vătămări, 

accidente produse și evitate la locul de muncă. În cazul producerii unui incident, indiferent de cât de 

minoră este vătămarea produsă, se va întocmi un raport de incident. Raportul va fi elaborat în 

conformitate cu legislația moldovenească în vigoare, dar și în baza instrucțiunilor BM privind securitatea 

și sănătatea la locul de muncă, procedurile ESIRT. 

 

 

 

5.9 Monitorizarea subproiectelor 

Monitorizarea măsurilor de salvgardare de mediu și sociale în timpul implementării proiectului oferă 

informații despre aspectele esențiale de mediu și sociale ale activităților proiectului, în special, despre 

impacturile și eficacitatea măsurilor de atenuare. Aceste informații permit clientului și Băncii să evalueze 

succesul atenuării ca parte a supravegherii proiectului și permite luarea de măsuri corective atunci când 

este nevoie. Prin urmare, CMMS identifică obiectivele de monitorizare și specifică tipul de monitorizare, 

cu legături la impacturile evaluate în raportul privind EM și măsurile de atenuare descrise în CMMS. 

 

Mai exact, secțiunea de monitorizare a subproiectelor Planul de management de mediu și social (PMMS) 

oferă (vezi Anexa 7): (a) detalii despre măsurile de monitorizare, inclusiv parametrii care trebuie 

măsurați, metodele care trebuie utilizate, locațiile de eșantionare, frecvența măsurătorilor; și (b) 

procedurile de monitorizare și raportare pentru (i) asigurarea depistării timpurie a condițiilor care necesită 

măsuri speciale de atenuare și (ii) furnizarea informațiilor despre progresul și rezultatele atenuării.  

 

Planul de mediu și management social 

 

Urmând legislația națională și orientările BM privind CMMS, UCIMPA se va asigura de elaborarea unui 

PMMS ca parte a implementării FA 3, ținând cont de specificul investiției. 

 

Prima fază a proiectului va necesita realizarea unui Studiu de fezabilitate, care va analiza cele mai bune 

opțiuni, soluții tehnice și bugetul de investiții care trebuie solicitat, luând în considerare volumele actuale 

și viitoare de SOA în Republica Moldova. Prin urmare, fezabilitatea va conține un capitol separat privind 

PMMS, în care vor fi descrise măsurile de atenuare a fi întreprinse atât pe aspectele de mediu, cât și 

sociale. 

 

În a doua fază a implementării proiectului, PMMS va fi îmbunătățit și pus în aplicare în urma proceselor 

de licitație și construcție, campaniilor de informare și sensibilizare, precum și în faza operațională a 

sistemului de management SOA. 

 

Integrarea PMMS în documentele de proiect 

 

Dispozițiile PMMS ar fi utilizate pentru următoarele: (a) includerea cerințelor CMMS în Manualul 

Operațional al Proiectului; (b) includerea Orientărilor de mediu și sociale în contractele de construcție 

pentru subproiectele individuale, atât în caietul de sarcini, cât și în devizul cantitativ, iar contractorii vor fi 

obligați să includă costurile în ofertele lor financiare; (c) evidențierea responsabilității de monitorizare a 

PMMS în cadrul UCIMPA; (d) specificarea măsurilor de atenuare și de evitare în timpul punerii în 

aplicare a activităților propuse; și (e) monitorizarea și evaluarea măsurilor de atenuare/evitare identificate 

în reexaminarea specifică locației și în cadrul PMMS. Măsurile de atenuare necesare ar constitui o parte 

integrantă a implementării subproiectului, inclusiv contractele care obligă contractorii să-și îndeplinească 

obligațiile de mediu în timpul lucrărilor de construcție. Toți contractorii vor fi obligați să utilizeze 

standarde și proceduri tehnice acceptabile pentru mediu în timpul executării lucrărilor. În plus, clauzele 

contractuale vor include cerințe privind respectarea legislației și normelor naționale de salvgardare în 

domeniul construcțiilor, protecției sănătății, precum și privind protecția mediului. 
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Supravegherea și raportarea în materie de mediu și socială a subproiectelor 

 

Implementarea subproiectelor va fi supravegheată periodic de către UCIMPA, precum și de către BM (în 

timpul misiunilor sale de supraveghere) și de către inspectorii locali de mediu, de muncă și construcții. 

UIP va prezenta la fiecare semestru informații scurte despre implementarea CMMS și performanța 

proiectelor în aspectele de mediu și sociale, ca parte a Rapoartelor de progres care vor fi prezentate de 

BM de către client. 

 

 

5.10 Aranjamente de implementare și finanțarea 

Responsabilități generale de implementare 

 

Proiectul va fi implementat de către UCIMPA, care este în prezent responsabilă pentru proiectele din 

domeniul agriculturii și reducerii sărăciei. UCIMPA este o unitate specializată, creată în scopul 

implementării proiectelor finanțate de Bancă. Prin urmare, unitatea a beneficiat de consolidarea 

capacităților în gestionarea mediului, administrarea financiară, achiziții și implementarea proiectelor. 

Performanța sa în planificarea și punerea în aplicare a măsurilor necesare în vederea abordării aspectelor 

politicii de salvgardare au fost considerate satisfăcătoare pentru Bancă. Unitatea dispune de un Specialist 

de mediu calificat, care este responsabil de aspectele de salvgardare în cadrul proiectelor. Până în prezent, 

performanțele de mediu și sociale ale proiectului original au fost calificate drept adecvate. 

 

Principalele responsabilități ale UCIMPA 

 

UCIMPA se va asigura că activitățile proiectului sunt evaluate din punct de vedere al mediului și că 

PMMS este implementat corespunzător. În acest sens, unitatea va fi responsabilă de: 

 

(a) coordonarea problemelor de mediu și sociale;  

(b) monitorizarea impactului asupra mediului și social în cadrul monitorizării generale a 

implementării subproiectelor;  

(c) comunicarea cu autoritățile competente (MADRM, AM, IPM, altele); și 

(d) asigurarea legăturilor dintre EIMS și subproiect, cu alte cuvinte, susținerea implementării corecte 

a condițiilor date de EIMS în cadrul implementării subproiectului. 

 

În plus, UCIMPA va fi, de asemenea, responsabilă pentru supravegherea independentă sau în comun cu 

Inspectoratul pentru Protecția Mediului a măsurilor de atenuare și protecție a mediului, prevăzute în 

PMMS. 

 

Cerințe EIMS naționale aplicabile pentru activitățile Proiectului propus 
 

Conform cerințelor naționale privind EIMS, UCIMPA va prezenta la Agenția de Mediu documentația de 

mediu a subproiectului pentru efectuarea Expertizei Ecologice de Stat (EES). Niciun subproiect nu va 

avea permisiunea de demarare a lucrărilor de (re)construcție până la emiterea unui aviz favorabil în formă 

scrisă. Documentația EES însoțită de avizul pozitiv va fi inclusă în mapa subproiectului. 

 

Activitățile propuse în cadrul celei de-a treia FA vor fi analizate în detaliu, fiind luate în considerare 

specificațiile din Anexele 1 și 2 la Legea nr.86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului. În 

baza acesteia, Agenția de Mediu va decide dacă activitatea planificată face obiectul unei EIM integrale 

sau EIM nu este necesară. De menționat că opțiunea finală a tehnologiei/instalației de management SOA 

care ar trebui evaluată din perspectiva impactului asupra mediului, va fi decisă după Studiul de 

fezabilitate planificat. 

 

În același timp, în conformitate cu Legea nr. 851/1996, Expertiza Ecologică de Stat se realizează pentru 

instalațiile și activitățile economice planificate care nu au fost supuse EIM și pot avea impact asupra 

mediului și/sau au în vedere utilizarea resurselor naturale, indiferent de scopul, locația, tipul de 

proprietate și subordonarea acestor facilități, valoarea investițiilor de capital, sursa de finanțare și modul 
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de executare a lucrărilor de construcție. Documentația de proiect pentru „Instalații de eliminare a 

deșeurilor cu o capacitate mai mică de 50 de tone pe zi,” prevăzută în Anexa 1 la Legea nr. 851/1996, fac 

obiectul Expertizei Ecologice de Stat. 

 

De asemenea, activitățile Proiectului propus ar trebui să fie conforme și să se desfășoare în conformitate 

cu prevederile Legii nr. 163/2010 privind autorizarea lucrărilor de construcții, art. 12 privind condițiile de 

eliberare a Autorizației de construcție. 

 

Este de remarcat că, în conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr. 86/2014 privind evaluarea 

impactului asupra mediului, toate activitățile care prevăd construcția de noi obiecte și/sau instalații, 

extinderea sau modificarea/modernizarea celor existente cu impact potențial asupra mediului, inclusiv 

proiectele de dezafectare, sunt clasificate în funcție de gradul de impact asupra mediului, după cum 

urmează: 

 

1. activități cu impact redus, pentru care nu este nevoie de Certificat de urbanism (CA) pentru 

Proiectarea detaliată (DD) și Autorizația de construcție (AC), în conformitate cu Legea nr. 

163/2010 pentru autorizarea lucrărilor de construcții; 

2. activități cu impact moderat - sunt considerate activitățile descrise în Anexa nr.1 la Legea nr. 

851/1996 privind expertiza ecologică, care implică utilizarea resurselor naturale, modificarea 

peisajului, generarea deșeurilor, emisiile și evacuarea de poluanți și care pot provoca 

schimbarea mediului și componentele naturii și în conformitate cu legile aplicabile, este 

necesară Expertiza ecologică a DD și CA; 

3. activități cu impact semnificativ la nivel național - activitățile indicate în Anexa nr.2 la Legea 

nr. 86/2014, pentru care este necesară Evaluarea impactului asupra mediului, precum și cele 

menționate la sbp. (2) că, după etapa de evaluare preliminară, este stabilită necesitatea 

efectuării procedurii de EIM, în urma căreia, Acordul de mediu este emis sau refuzat. 
4. activități cu impact semnificativ la nivel național și în context transfrontalier - activitățile 

indicate în Anexa nr.1 la Legea nr. 86/2014, pentru care este obligatorie Evaluarea impactului 

asupra mediului, precum și cele menționate la sbp. (2) că, după etapa de evaluare preliminară, 

este stabilită necesitatea efectuării procedurii de EIM, în urma căreia, Acordul de mediu este 

emis sau refuzat. Documentația prezentată pentru obținerea Acordului de mediu va constitui 

baza pentru emiterea actului permisiv pentru realizarea și dezvoltarea proiectului, înainte de 

începerea lucrărilor de construcție și punerea în funcțiune a obiectivului. 

 

Având în vedere dispozițiile specificate, trebuie de menționat că gradul de impact al investițiilor 

proiectului propus în baza celei de-a treia FA pentru instalația SOA va fi clarificat după studiul de 

fezabilitate planificat. 

 

Activități de supraveghere și monitorizare 

 

În timpul punerii în aplicare a subproiectului, UCIMPA va avea responsabilitatea generală de 

supraveghere pentru a asigura realizarea în modul corespunzător a măsurilor indicate în PMMS. În 

colaborare cu autoritățile locale, va realiza monitoringul de mediu și social al subproiectelor pe parcursul 

fazelor de construcție, cât și în cele de exploatare, așa cum este specificat în planul de monitorizare al 

PMMS. 

 

Raportare 

 

Rapoartele de progres periodice ale subproiectelor vor conține o secțiune intitulată „Managementul de 

mediu și social.” Secțiunea va fi cât mai succintă, oferind o descriere scurtă a activităților de 

monitorizare, eventualele probleme identificate și modul în care acestea au fost sau sunt planificate să fie 

rezolvate.  

 

Finanțare pentru implementarea PMMS 
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În perioada fazei de (re)construcție/implementare, realizarea PMMS va fi finanțată de beneficiarii 

proiectului. Toate activitățile de (re)construcție și instalare vor fi asigurate de companiile contractate. 

Acestea vor fi responsabile pentru punerea în aplicare completă și calitativă a dispozițiilor PMMS. 
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VI. Managementul integrat al dăunătorilor 

Problemele de gestionare a dăunătorilor, care ar putea fi ridicate de proiect, se pot referi la posibilele 

efecte indirecte ale stimulării utilizării în cantități mai mari a produselor agrochimice asociate cu 

cultivarea mai intensivă și/sau cu o valoare mai ridicată a culturii. 

 

Obiectivul CMMS, în acest sens, este de a încuraja adoptarea Managementului integrat al dăunătorilor 

(MID) și creșterea gradul de conștientizare a beneficiarilor cu privire la pericolele legate de pesticide și 

practicile bune de utilizare a și manipulare în condiții de siguranță a pesticidelor, precum și asigurarea 

activităților de instruire și diseminare a informațiilor relevante. 

 

6.1 Principiile managementului integrat al dăunătorilor
15

 

Scopul principal al managementului dăunătorilor este controlul organismelor dăunătoare și a bolilor care 

pot afecta negativ producția de culturi, astfel încât acestea să rămână la un nivel care este sub pragul 

dăunător din punct de vedere economic. Utilizarea pesticidelor ar trebui controlată pentru a reduce 

expunerea umană și pericolele pentru sănătate, pentru a evita deplasarea lor pe alte terenuri sau în mediul 

acvatic și pentru a evita impactul ecologice, cum ar fi distrugerea speciilor benefice și dezvoltarea 

rezistenței la pesticide. O strategie importantă constă în promovarea și facilitarea utilizării MID prin 

pregătirea și implementarea unui Planul de gestionare a dăunătorilor (PGD). 

 

Managementul integrat al dăunătorilor constă în utilizarea rațională a tehnicilor de control atât chimice 

cât și nechimice pentru a realiza un management rentabil și eficient din punct de vedere economic al 

dăunătorilor, cu o contaminare minimă a mediului. Prin urmare, MID poate include următoarele: 

 

a) Control mecanic și fizic; 

b) Control cultural; 

c) Control biologic, și 

d) Control chimic rațional.  

 

Managementul integrat al dăunătorilor prevede utilizarea mai multor tehnici de prevenire sau de 

suprimare a dăunătorilor într-o situație dată. Deși MID pune accent pe utilizarea strategiilor nechimice, 

controlul chimic poate fi o opțiune utilizată în combinație cu alte metode. Strategiile integrate de 

combatere a dăunătorilor depind de activitatea de supraveghere, care are scopul de a determina nevoia de 

control și de a monitoriza eficacitatea eforturilor de control. Prin Orientările privind mediul, sănătatea și 

siguranța, elaborate în 2007, Grupul Băncii Mondiale prevede următoarele etape care trebuie luate în 

considerare la conceperea și implementarea unei strategii integrate de combatere a dăunătorilor, acordând 

preferință strategiilor alternative de combatere a dăunătorilor, folosind pesticide chimice sintetice ca o 

ultimă opțiune. Ca o primă etapă esențială, cei care iau decizii de combatere a dăunătorilor ar trebui să 

beneficieze de instruire în identificarea dăunătorilor și a speciilor benefice (de exemplu inamicii naturali), 

identificarea buruienilor și a metodelor de cercetare pe teren pentru a evalua dăunătorii prezenți și dacă au 

ajuns la pragul de control economic (densitatea la care încep să provoace pierderi semnificative din punct 

de vedere economic). 

 

 

6.2 Alternative la aplicarea pesticidelor  

Dacă este posibil, vor fi luate în considerare următoarele alternative la pesticide:   

 

 Rotația culturilor pentru a reduce prezența dăunătorilor și buruienilor în ecosistemul solului; 

                                                      
15

Această secțiune se bazează pe Orientările de mediu, sănătate și siguranță, elaborate de Grupul Băncii Mondiale în 

2007. 
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 Utilizarea soiurilor de culturi rezistente la dăunători; 

 Utilizați plivitoarele mecanice și/sau termice; 

 Susținerea și utilizarea organismelor benefice, cum ar fi insectele, păsările, acarienii și agenții 

microbieni, pentru a efectua controlul biologic al dăunătorilor; 

 Protejarea inamicilor naturali ai dăunătorilor, oferindu-le un habitat favorabil, cum ar fi tufișurile 

pentru cuibărire și alte vegetații inițiale care pot găzdui prădători și prin evitarea utilizării 

pesticidelor cu spectru larg de acțiune; 

 Utilizarea animalelor pentru pășunatul în zone și gestionarea acoperirii cu plante; 

 Utilizarea controlului mecanic, cum ar fi îndepărtarea manuală, capcane, bariere, lumină și sunet 

pentru a omorî, reloca sau respinge dăunătorii. 

 

 

6.3 Aplicarea pesticidelor  

În cazul în care utilizarea pesticidelor este justificată, utilizatorilor le este recomandată întreprinderea 

următoarelor acțiuni: 

 

 Instruirea personalului în aplicarea pesticidelor și asigurarea faptului că lucrătorii dețin 

certificările aplicabile sau au beneficiat de instruiri echivalente în cazul în care astfel de certificări 

nu sunt necesare; 

 Examinarea și urmărirea indicațiilor producătorului cu privire la doza sau aplicarea maxim 

recomandate, precum și din rapoartele publicate privind utilizarea ratei reduse de aplicare a 

pesticidelor fără pierderea efectului și aplicarea dozei minime eficiente; 

 Evitarea aplicării de rutină a pesticidelor „pe bază de calendar” și aplicarea pesticidelor numai 

atunci când este necesar și util pe baza unor criterii precum observații pe teren, date 

meteorologice (de exemplu, temperatură adecvată, intensitate redusă a vântului etc.), 

 Evitarea utilizării pesticidelor cu pericol sporit, în special, de către utilizatorii necertificați, 

neinstruiți sau echipați în mod necorespunzător. Acestea includ: 

 Pesticidele care cad sub incidența Clasificării pesticidelor recomandată de OMS după Clasele de 

pericol 1a și 1b, care trebuie evitate în aproape toate cazurile, și vor fi utilizate numai atunci când 

nu sunt disponibile alternative practice, manipularea și utilizarea produselor se va realiza în 

conformitate cu legislația națională de către personal certificat, împreună cu asigurarea 

monitorizării expunerii asupra sănătății și a mediului; 

 Pesticidele care cad sub incidența Clasificării pesticidelor recomandată de OMS după Clasa de 

pericol II trebuie evitate dacă țara gazdă a proiectului nu are restricții privind distribuția și 

utilizarea acestor substanțe chimice, sau dacă acestea pot fi accesibile personalului fără o 

pregătire adecvată, echipament, și instalații pentru manipularea, stocarea, aplicarea și eliminarea 

acestor produse în mod corespunzător; 

 Evitarea utilizării pesticidelor enumerate în Anexele A și B la Convenția de la Stockholm, cu 

excepția condițiilor menționate în convenție și a celor care fac obiectul unor interdicții sau 

eliminări internaționale; 

 Utilizarea numai a pesticidelor care sunt produse sub licență, înregistrate și aprobate de 

autoritatea competentă și în conformitate cu Codul internațional de conduită al Organizației 

pentru Alimentație și Agricultură (FAO) privind distribuirea și utilizarea pesticidelor; 

 Utilizarea numai a pesticidelor care sunt etichetate în conformitate cu standardele și normele 

internaționale, cum ar fi Orientările revizuite ale FAO privind bunele practici de etichetare pentru 

pesticide; 

 Selectarea tehnologiilor și practicilor de aplicare concepute pentru a reduce deplasarea sau 

scurgerea neintenționată doar în modul în care este indicat în programul MID și în condiții 

controlate; 

 Întreținerea și calibrarea echipamentelor de aplicare a pesticidelor în conformitate cu 

recomandările producătorului. Utilizarea echipamentelor pentru aplicări care sunt înregistrate în 

țara de utilizare; 

 Delimitarea zonelor sau benzilor tampon netratate de-a lungul surselor de apă, râurilor, pârâurilor, 

iazurilor, lacurilor și șanțurilor pentru a ajuta la protejarea resurselor de apă; 

 Evitarea utilizării pesticidelor care au fost asociate cu probleme și amenințări ale mediului 

localizate.  
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6.4 Manipularea și depozitarea pesticidelor 

Contaminarea solului, apelor subterane sau a resurselor de apă de suprafață în rezultatul scurgerilor 

accidentale în timpul transferului, amestecării și depozitării pesticidelor, va fi prevenită prin respectarea 

următoarelor recomandări de depozitare și manipulare a materialelor periculoase: 

 

 Depozitarea pesticidelor în ambalajul lor original, într-o încăpere dedicată, uscată, rece, ferită de 

îngheț și bine aerisită, accesul la care poate fi blocat și limitat la persoanele autorizate, marcată 

corespunzător cu semne. Nu se pot depozita alimente umane sau animale în această încăpere de 

depozitare. Depozitul ar trebui, de asemenea, să fie proiectat cu măsuri de reținere a deversărilor 

și să fie amplasat ținând cont de potențialul contaminării solului și resurselor de apă; 

 Amestecarea și transferul pesticidelor se va efectua de către personalul instruit, în zone ventilate 

și bine iluminate, folosind containere concepute și dedicate în acest scop. 

 Containerele nu vor fi utilizate în alt scop (de exemplu, apă potabilă). Containerele contaminate 

vor fi manipulate ca deșeuri periculoase și vor fi depozitate în zonele special destinate deșeurilor 

periculoase. În mod ideal, eliminarea containerelor contaminate cu pesticide se va efectua în 

concordanță cu Orientările FAO și cu instrucțiunile producătorului; 

 Achiziționarea și depozitarea unei cantități de pesticide care nu depășește cantitatea necesară și 

rotirea stocului după principiul „prim-intrat, primul-ieșit”, astfel încât pesticidele să nu 

depășească termenul de valabilitate. În plus, utilizarea pesticidelor învechite va fi evitată în toate 

circumstanțele; va fi elaborat un plan de management care include măsuri pentru reținerea, 

depozitarea și distrugerea finală a tuturor stocurilor învechite, în conformitate cu Orientările FAO 

și în concordanță cu angajamentele țărilor din Convențiile de la Stockholm, Rotterdam și Basel. 

 Colectarea apei de clătire de la curățarea echipamentelor pentru a o refolosi (cum ar, fi diluarea 

pesticidelor identice la concentrații utilizate pentru aplicare); 

 Asigurarea faptului că îmbrăcămintea de protecție purtată în timpul aplicării pesticidelor este 

curățată sau eliminată într-un mod responsabil pentru mediu; 

 Păstrarea evidenței de utilizare și eficacitate a pesticidelor. 

 

6.5 Planul de gestionare a dăunătorilor 

Entitatea care se va ocupa de combaterea dăunătorilor în cadrul proiectelor susținute prin activitățile 

proiectului își va ghida activitatea în baza Planului de gestionare a dăunătorilor (PGD). Conținutul 

Planului de gestionare a dăunătorilor se va aplica tuturor activităților și persoanelor implicate în activități. 

Trebuie de menționat, de asemenea, că înainte de utilizarea pesticidelor, vor fi depuse eforturi maxime de 

control non-chimic. 

 

Planul de gestionare a dăunătorilor va reprezenta un cadru, prin care se definește și se realizează 

combaterea dăunătorilor. Planul va identifica elementele programului, care să includă securitatea sănătății 

și a mediului, identificarea dăunătorilor și gestionarea acestora, precum și depozitarea, transportul, 

utilizarea și eliminarea pesticidelor. Planul de gestionare va fi aplicat ca instrument pentru a reduce 

dependența de pesticide, pentru a spori protecția mediului și pentru a maximiza utilizarea tehnicilor 

integrate de combatere a dăunătorilor. 

 

PGD conține cerințe de gestionare a dăunătorilor, prezintă resursele necesare pentru supraveghere și 

control și descrie cerințele administrative, de siguranță și de mediu. Planul va oferi îndrumări pentru 

operarea și menținerea unui program/activități eficiente de combatere a dăunătorilor. Dăunătorii luați în 

considerare în Plan pot fi buruieni și alte vegetații nedorite, insecte târâtoare și alți dăunători din categoria 

vertebratelor. Fără control, acești dăunători provoacă distrugerea completă a plantelor. Respectarea 

planului va asigura o gestionare eficientă, economică și acceptabilă pentru mediu a dăunătorilor și va 

asigura respectarea legilor și reglementărilor pertinente. Structura recomandată a Planului de gestionare a 

dăunătorilor este prezentată în Anexa 11. 

 

 

 



Proiectul Agricultură Competitivă în Moldova  

50 

6.6 Măsuri de sensibilizare și educare a potențialilor beneficiari în ceea ce privește 

manipularea în siguranță a pesticidelor și utilizarea Managementului integrat al 

dăunătorilor 

Aceste măsuri vizează furnizarea unui cadru pentru educarea fermierilor în ceea ce privește manipularea 

pesticidelor și promovarea managementului integrat al dăunătorilor și, astfel, înțelegerea și gestionarea 

problemelor dăunătorilor în sectorul horticol, reducerea riscurilor pentru sănătatea umană și ecologică 

asociate cu utilizarea pesticidelor și protejarea ecosistemului prin conservarea agenților benefici, cum ar fi 

dușmanii naturali ai dăunătorilor și polenizatorii, pentru a crește productivitatea. Proiectul va angaja o 

instituție națională de cercetare și/sau un ONG cu expertiza necesară în domeniul culturilor horticole și 

MID, precum și cu capacitatea de a oferi pregătire pentru fermieri. Pe baza cercetării și a suportului 

tehnic, a nevoilor beneficiarilor proiectului, compania selectată va elabora pachetele PGD pentru 

sistemele horticole, va elabora și va desfășura un program de instruire cu ajutorul demonstrațiilor, studii 

de cercetare adaptive și învățare experiențială în câmpurile fermierilor. Această entitate va instrui 

formatorii și specialiști din cadrul proiectului, precum și beneficiarii subproiectelor și va ajuta UCIMPA 

în proiectarea unui program de monitorizare și evaluare. Activitățile propuse vor include, de asemenea, 

demonstrațiile pe teren cu utilizarea îmbunătățită a pesticidelor, precum și tehnologiile MID. UCIMPA va 

fi coordonatorul pentru implementarea acestor activități. 

 

Activitățile propuse de diseminare și formare a informațiilor sunt prezentate în Tabelul 8 de mai jos. 

 

 

Tabelul 8: Activități de diseminare a informației și instruire 

 

Nr. 
Activități de instruire  

și diseminare a informației 
Grupul țintă 

Numărul de sesiuni de 

instruire și 

participanți 

Finanțare 

solicitată 

Instruire 

1 Caracteristicile dăunătorului (pentru sectorul 

horticol) 

Reprezentanții 

direcțiilor raionale de 

agricultură; fermierii 

participanți; 

specialiștii ACSA 

3 sesiuni în zonele 

agroclimatice nord, sud 

și centru, cu 

participarea a 

aproximativ 60 de 

persoane 

 

2 Măsuri de control, inclusiv abordări MID în 

sectorul horticol, care implică metode 

agricole, fizice, biologice și chimice 

Reprezentanții 

direcțiilor raionale de 

agricultură; fermierii 

participanți; 

specialiștii ACSA 

3 sesiuni în zonele 

agroclimatice nord, sud 

și centru, cu 

participarea a 

aproximativ 60 de 

persoane 

 

3 Aspecte de siguranță (manipularea, 

transportul, utilizarea și depozitarea) 

Reprezentanții 

direcțiilor raionale de 

agricultură; fermierii 

participanți; 

specialiștii ACSA; 

inspectorii de mediu la 

nivel local 

3 sesiuni în zonele 

agroclimatice nord, sud 

și centru, cu 

participarea a 

aproximativ 70 de 

persoane 

 

Demonstrații pe teren cu utilizarea îmbunătățită a pesticidelor și tehnologiile MID 

4 Demonstrații pe teren privind problemele 

dăunătorilor diagnosticate și oportunități de 

MID identificate în sectorul horticol, practici 

de gestionare a dăunătorilor, inclusiv 

metodele agricole, fizice, biologice și 

chimice de control 

Reprezentanții 

direcțiilor raionale de 

agricultură; fermierii 

participanți; 

specialiștii ACSA 

3 sesiuni în zonele 

agroclimatice nord, sud 

și centru, cu 

participarea a 

aproximativ 60 de 

persoane 

 

Pregătirea și diseminarea materialelor informaționale 

5 Pregătirea și diseminarea unei publicații 

speciale despre Managementul dăunătorilor 

în sectorul horticol 

O publicație 

cuprinzătoare și o serie 

de pliante mici despre 

Managementul 

dăunătorilor pentru 
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anumite culturi 

horticole  

6 Organizarea unei serii de evenimente media 

privind Managementul dăunătorilor în 

sectorul horticol 

O serie de emisiuni 

radio și TV, publicații 

în ziare 
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VII. Informarea și consultarea privind CMMS  

7.1 Consultarea publicului/părților interesate 

A treia FA își propune realizarea unui angajament proactiv și regulat cu potențialii beneficiari, cum ar fi 

autoritățile locale și cetățenii (incluzând, dar fără a se limita la, micii proprietari/proprietarii de animale și 

păsări) și receptivitate la opiniile acestora pentru a asigura stabilirea și preluarea în mod corespunzător a 

proceselor de gestionare reușită a SOA și gestionarea SOA într-un mod sigur și responsabil. 

 

FA propusă va stabili următoarea strategie de implicare a părților interesate: 

 

i) planificare participativă prin discuții focus grup în vecinătatea locațiilor/terenurilor principalelor 

facilități de management SOA planificate (aceasta va oferi comunităților posibilitatea de a ghida 

proiectarea noului sistem de management SOA prin colectarea și prezentarea de puncte de vedere 

și îngrijorări cu privire la gestionarea proceselor SOA); 

ii) consultări publice pe fiecare dintre locațiile subproiectelor înainte de punerea în aplicare a 

subproiectului și stabilirea grupurilor de monitorizare locale/comunitare pentru a se asigura că au 

fost luate decizii în cunoștință de cauză și publicul este pe deplin conștient de efectele pozitive și 

adverse, dacă există; 

iii) monitorizare participativă și feedback-ul beneficiarilor prin intermediul administrațiilor locale 

(monitorizarea funcționării și proceselor noului sistem de gestionare SOA și colectarea și 

răspunsul la feedback, îngrijorări și reclamații ale localnicilor); și 

iv) Zilele porților deschise, desfășurate anual în comunitățile relevante (unde proprietarii de animale 

sunt informați despre noile procese și modul în care contribuțiile anterioare au fost utilizate 

pentru a informa sistemul de management SOA). 

v) Crearea unui portal de informații publice la nivel de autoritate locală cu broșuri și informații 

despre activitățile legate de proiect, inclusiv datele de contact ale echipei proiectului/autorității 

locale pentru informații suplimentare, sugestii și preocupări, dacă există. 

 

Aceste evenimente vor urmări să implice și cetățeni locali vulnerabili și să se asigure de stabilirea 

dialogului pentru a evalua nevoile și lacunele noilor procese SOA care să permită îmbunătățiri 

suplimentare. În cadrul de rezultate este introdus un indicator suplimentar de feedback al 

beneficiarilor pentru a capta mai bine eficacitatea și sensibilitatea proceselor de implicare a 

cetățenilor. 

  

 

7.2 Publicarea CMMS  

Consultarea publică prealabilă și aprobarea finală a CMM, la 18 ianuarie 2012, UCIMPA a diseminat 

proiectul de rezumat al documentului către părțile interesate din proiect (Ministerul Mediului; Ministerul 

Agriculturii și Industriei Alimentare; Inspectoratul Ecologic de Stat) pentru revizuire și comentarii, 

plasând, de asemenea, în aceeași zi, versiunea completă în limba engleză, alături cu Rezumatul CMM în 

limba română, pentru publicul larg pe site-ul UCIMPA (www.capmu.md). 

 

Versiunea revizuită a CMM pentru proiectul FA a fost publicată pe site-ul UCIMPA la 11 aprilie 2016. 

 

Prezenta versiune actualizată a CMMS final pentru a treia FA va fi publicată atât pe site-ul național (site-

ul UCIMPA) cât și pe site-ul BM și înlocuiește versiunea din 11 aprilie 2016. 

 

7.3 Consultarea privind CMMS (a fi actualizat) 

La 26 ianuarie 2012, UCIMPA a organizat prima ședință de informare și consultare publică cu privire la 

documentul CMM. În rezultatul reuniunii, s-a ajuns la concluzia că proiectul de document CMM acoperă 

http://www.capmu.md/
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practic toate impacturile potențiale și măsurile posibile de atenuare. Proiectul de document a fost revizuit 

după ședință, ținând cont de rezultatele obținute în cadrul consultărilor. Versiunea finală a CMM (limba 

română) și versiunea documentului în limba engleză au fost postate pe site-ul UCIMPA și expediate 

Băncii Mondiale pentru publicare în Infoshop. CMM a fost utilizat de client în timpul implementării 

proiectului MACP. 

 

Versiunea actualizată a CMMS, pentru a treia FA, a fost publicată pentru Consultări publice (CP) pe site-

ul web oficial al UCIMPA la 25 mai 2020. Pe lângă aceasta, în data de 20 mai 2020, documentul a fost 

publicat pe site-ul Civic.md, care este special conceput pentru consultarea publică a unor astfel de 

documente. Toate părțile interesate au fost invitate să își prezinte comentariile și întrebările la UCIMPA 

până la data de XX iunie 2020. Până la ora specificată XX, au fost recepționate comentarii cu privire la 

sugestiile privind documentul CMMS (a se vedea Anexa 12). Consultările părților interesate cu privire la 

CMMS vor continua în timpul implementării proiectului, iar documentele vor fi actualizate acolo unde 

este necesar.  
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Referințe 

Acte normative 

 
Normative în construcții SNiP 2.04.01-04-85 

Hotărârea Guvernului privind Regulamentul Agenției de Mediu nr. 549 din 13 iunie 2018 

Hotărârea Guvernului privind Regulamentul Inspectoratului pentru Protecția Mediului nr. 548 din 13 

iunie 2018 

Hotărârea Guvernului privind Cadastrul Funciar nr. 243 din 24 aprilie 2019 
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conductelor care prezintă surse de risc sporit (1996); 

Hotărârea Guvernului privind Regulamentul MADRM nr. 695/2017 

Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind 

folosirea sistemelor comunale de alimentare cu apă şi 

de canalizare (2002); 

Codul Funciar nr. 828-XII din 25 decembrie 1991 

Legea privind accesul la informații nr. 982-XIV din 11 mai 2000, modificată în 2003-2011-2015 

Legea privind protecția aerului nr. 1422-XIII din 17 decembrie 1997 

Legea privind substanțele chimice nr. 277 din 29 noiembrie 2018 

Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcție nr. 163 din 09 iulie 2010 

Legea privind expertiza ecologică de stat nr. 851-XIII din 29 mai 1996 

Legea privind asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați # 5-XVI din 09 februarie 2006 

Legea privind evaluarea impactului asupra mediului nr. 86 din 29 mai 2014 

Legea privind protecția împotriva incendiilor nr. 267 din 09 noiembrie 1994 

Legea privind libertatea de exprimare nr. 64/2010, modificată în 2012-2013-2015 

Legea privind fondul ariilor naturale protejate de stat, nr. 1538-XIII din 25 februarie 1998 

Legea privind securitatea și sănătatea în muncă nr. 186-XVI din 10 iulie 2008 

Legea privind promovarea asigurării de muncă și a șomajului nr. 105 din 14 iunie 2018 

Legea privind calitatea în construcții nr. 721 din 02 februarie 1996 

Legea cu privire la incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități # 60 din 30 martie 2012 

Legea privind serviciile sociale nr. 123 din 18 iunie 2010 

Legea privind supravegherea de stat a sănătății publice, nr. 10-XVI din 03 februarie 2009; 

Legea privind depunerea petițiilor nr. 190-XIII 190/1994, modificată la 31 iulie 2015 

Legea privind protecția mediului nr. 1515-XII din 16 iunie (1993); 

Legea cu privire la transparență în luarea deciziilor nr. 239/2008 

Legea privind deșeurile nr. 209 din 29 iulie 2016 

Ordinul Ministerului Construcțiilor și Dezvoltării Regionale privind instalarea panoului informativ al 

șantierului nr. 71 din 01 iulie 2015 
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Anexa 1: Fişa de verificare de mediu (pentru activitățile noi) 

 

FIŞA DE VERIFICARE DE MEDIU 

 

Partea 1 

(se completează de către sub-debitor) 

 
1. Denumirea Proiectului:       

 

2. Descrierea scurtă a subproiectului care include: domeniul proiectului, costul proiectului, dimensiunile fizice, 

suprafaţa de întindere, aşezarea, forma de proprietate, existenţa activităţilor în operare, planuri de expansiune sau 

noi construcții.      

 

3. Va influenţa proiectul parametrii de mediu, expuşi mai jos, în timpul fazelor de construcție sau de 

activitate? Bifaţi  , în care fază va avea loc impactul şi dacă sunt necesare măsuri de minimalizare. 

 

 

Componentele mediului 
Faza de 

construcție 

Faza de 

operare 

Măsuri de 

minimalizare 

Mediul terestru 

Eroziunea solului şi degradarea: Va include proiectul 

aratul/cultivarea pe pante? 

   

Pierderi în habitate şi diversitatea biologică: Va include proiectul 

utilizarea sau modificarea habitatelor naturale (păşunatul sau aratul 

pe terenurile de stepă, tăierea sau relocarea copacilor, vegetaţiei 

naturale)?  

   

Degradarea terenului: Vor fi utilizate pesticide?    

Degradarea terenului, habitatelor şi ecosistemelor: În cazul creșterii 

animalelor, va contribui proiectul la degradarea terenurilor, 

habitatelor şi ecosistemelor? 

   

Degradarea terenului şi solurilor: Va include proiectul excavări pe 

teren? 

   

Generarea deşeurilor solide, inclusiv a deşeurilor toxice?    

Pierderi de habitate şi biodiversitate: Proiectul va fi amplasat în 

imediata apropiere de zonele de protecție sau de alte zone sensibile a 

habitatelor importante de faună şi floră naturale? 

   

Eroziunea şi degradarea terenului: producerea culturilor agricole: Va 

presupune proiectul practici agricole adecvate? 

   

Pierderea biodiversității: extinderea suprafețelor de producere 

agricolă 

   

Poluarea solului şi apelor subterane    

Degradarea terenurilor, poluarea apelor si estetica: Construcții    

Alte impacturi    

Calitatea aerului 

Proiectul va produce emisii de poluare?    

Proiectul va genera poluarea aerului specifică (dioxine, furani, etc.)?    

Mediul acvatic 

Cantitatea apei: Proiectul include folosirea apei?    

Calitatea apei / Poluarea: Proiectul va contribui la poluarea apelor de 

suprafaţă? 

   

Poluarea apelor subterane şi de suprafaţă: Proiectul prevede 

aplicarea de pesticide şi îngrășăminte anorganice, care contribuie la 

poluarea apelor de suprafaţă?? 

   

Pierderea biodiversității: Va include proiectul introducerea unor 

specii străine (de exemplu, în cazul proiectelor de acvacultură)? 

   

Pierderea biodiversității: Proiectul va fi situat in imediata apropiere 

de zonele de protecție sau de zonele umede de refugiu atât pentru 

avifauna locală cât şi pentru păsările călătoare? 

   

Degradarea ecosistemelor naturale acvatice    
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Buruienile, dăunători, boli: Va contribui proiectul la răspândirea 

buruienilor, dăunători şi bolilor de animale şi plante? 

   

Înnămolirea obiectelor acvatice    

Alte impacturi    

Mediul socio-economic 

Proiectul va asigura neafectarea sănătății umane, securitatea muncii 

şi neafectarea rezidenților din teritoriul în apropierea zonei de 

proiect? 

   

Proiectul necesită a fi supus consultărilor publice privind problemele 

de mediu şi factorii de producere? 

   

Impacturi sociale    

 

 

 

 

 

 

4. Pentru componentele mediului bifate mai sus şi utilizând informaţia (exemple) din tabelul de mai jos, descrieți 

măsurile de minimalizare/de reducere a impactului, care vor fi întreprinse în decursul fazelor de construcție 

(C), operare (O) sau ambelor (B) 

 

Componentele mediului 
Faza 

(C, O sau B) 
Măsuri de minimalizare 

                  

                  

                  

 

Sub-debitor:   Semnătura:   Data: 

 

 

Exemple de măsuri de atenuare 

(pentru mai multe detalii privind măsurile potențiale de atenuare vezi Anexele 7-8 la CMMS) 

 

Componenta Măsuri de atenuare 

Ecosisteme terestre 

Eroziunea solului şi degradarea: 

Va include proiectul 

aratul/cultivarea pe pante, fiind 

astfel stimulată eroziunea solului 

şi alunecările de teren? 

1) Aratul orizontal (de-a curmezișul) pe pante  

2) Cultivarea de contur  

3) Evitarea creării de terase noi, deoarece sunt asociate cu pierderea solului fertil, 

ş.a. 

Pierderi în habitate şi 

diversitatea biologică: Va 

include proiectul utilizarea sau 

modificarea habitatelor naturale 

(păşunatul sau aratul pe 

terenurile de stepă, tăierea sau 

relocarea copacilor, vegetaţiei 

naturale)?  

1) Evitarea utilizării zonelor de stepă naturale sau semi-naturale pentru pășunat 

sau producerea culturilor  

2) Evitarea tăierii copacilor şi a vegetaţiei naturale etc. unde este posibil 

3) Reducerea pierderilor vegetaţiei naturale/Protecţia maximală a vegetaţiei în 

timpul construcției 

Degradarea terenului: Vor fi 

utilizate pesticidele? 

1) Utilizarea pesticidelor mai puțin nocive (non-persistente)  

2) Nu vor fi aplicate pesticide mai mult decât este necesar  

3) Asigurarea manipulării adecvate pentru a evita scurgerile de suprafaţă 

contaminate 

În cazul creșterii de animale, va 

contribui proiectul la degradarea 

terenurilor, habitatelor şi 

ecosistemelor? 

1) Nu se va depăși capacitatea păşunilor (pe terenuri degradate aceasta limita este 

de 0,3-0,5 u.c./ha; pe terenuri nedegradate – 1,5 u.c./ha), se va evita păşunatul 

excesiv 

2) Unde este posibil, vor fi utilizate grajdurile  

3) Înființarea pășunilor semănate  

4) Unde este posibil, se va folosi îngrădirea zonelor de păşunat, pentru a da 

posibilitatea de restabilire a altor zone  

5) Nu se va permite pășunatul în zonele naturale primăvara devreme şi toamna 

târziu, ş.a. 
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Componenta Măsuri de atenuare 

Degradarea terenului şi 

solurilor: Va include proiectul 

excavări pe teren? 

1) Transportarea stratului excavat de sol fertil pe terenuri agricole adiacente 

Generarea deşeurilor solide, 

inclusiv a deşeurilor toxice? 

1) Reutilizarea şi reciclarea deşeurilor  

2) Depozitarea deşeurilor în locuri autorizate, inclusiv pe platforme speciale de 

deşeuri toxice 

Pierderi de habitate şi 

biodiversitate: Va fi situat 

proiectul în imediata apropiere 

de zonele de protecție sau de alte 

zone sensibile a habitatelor 

importante de faună şi floră 

naturale? 

1) Examinarea locaţiei alternative, unde este posibil 

2) Planificarea justificată a lucrărilor şi activităţilor sezoniere: pentru a evita 

lucrări de construcție în timpul perioadei de reproducţie 

3) Unde este posibil, îngrădirea zonelor de construcție pentru a diminua impactul 

negativ asupra habitatelor naturale din preajmă 

4) Utilizarea fâneţelor şi păşunilor naturale mai degrabă pentru cosit decât pentru 

păşunat  

5) Informarea personalului despre importanţa zonelor naturale adiacente, dacă 

este cazul, ş.a. 

Eroziunea şi degradarea 

terenului: producerea culturilor 

agricole – Va presupune 

proiectul practici agricole 

adecvate?  

1) Rotaţia adecvată a culturilor: teren necultivat (ogor) – grâu – porumb – floarea 

soarelui – lucernă – lucernă (2 ani la rând) – leguminoase (mazăre, fasole verde, 

alt.) / porumb, grâu, alt. / sau secară – porumb – floarea soarelui – lucernă – 

lucernă – leguminoase – secară, ş.a 

2) Aratul şi cultivatul: aratul pe pantă numai pe orizontale (de-a curmezişul) și 

cultivatul de contur 

3) Pe terenurile care sunt supuse eroziunii se va da preferință cultivării plantelor 

care nu necesită plantarea deasă (de exemplu, grâu, secară, ş.a.) şi vor fi evitate 

culturile prăşitoare (de exemplu, porumb, floarea-soarelui) 

4) Livezi: înierbarea rândurilor, cultivarea adâncă între rânduri 

5) Unde este posibil, de folosit aranjamentul terenurilor după cum urmează: 

suprafeţele cu culturile prăşitoare alternate cu zone utilizate pentru pașunat și 

livezi, etc.  

Pierderea biodiversităţii: 

extinderea suprafeţelor de 

producere agricolă 

Unde este posibil, crearea (sau menţinerea) coridoarelor verzi pentru a asigura 

mişcarea liberă a faunei terestre 

Poluarea solului şi apelor 

subterane 

1) Combustibil şi lubrifianţi: utilizarea locurilor special amenajate (cu pardosea de 

beton) pentru manipularea şi păstrarea lor şi pentru a evita scurgeri acestora în sol 

şi în obiecte acvatice 

2) Pesticide: vezi mai sus  

3) Utilizarea platformelor speciale și a rezervoarelor cu partea inferioară 

impermiabilă pentru acumularea gunoiului de grajd și pregătirea îngrășămintelor 

organice, etc.  

Degradarea terenurilor, poluarea 

apelor si estetica: Construcţii 

1) Selectarea justificată a locului şi planificarea proiectului 

2) Minimizarea dimensiunilor terenului de construcție şi de lucrări de proiectare 

pentru a reduce teritoriul afectat 

3) Unde este posibil, executarea lucrărilor de construcții în timpul sezonului uscat 

pentru a evita scurgeri excesive contaminate 

4) Amenajarea corespunzătoare a locurilor de eliminare a deşeurilor 

5) Curăţarea șantierului de construcție, înlocuirea plantelor/copacilor distruse, 

înverzirea zonei de lucru, ş.a 

Alte impacturi? Alte măsuri? 

Calitatea aerului 

Proiectul va produce emisii de 

poluare? 

1) Utilizarea metodelor şi tehnicilor aprobate de prevenire şi control al emisiilor 

(de ex., absorbția) 

2) Unde este posibil, acoperirea/ecranizarea echipamentului producător de praf, 

precum şi utilizarea ventilaţiei locale 

3) Unde este posibil, amenajarea barierelor de protecție contra vântului (dacă 

materia primă se depozitează/procesează în zonele deschise) 

4) Unde este posibil, utilizarea combustibililor cu conţinut de sulf redus, cum ar fi 

gazele naturale sau gaz petrolier lichefiat precum şi utilizarea materiei prime cu 

conținut scăzut de sulf 

5) Unde este posibil, instalarea sistemelor de filtrare, ş.a 

Proiectul va genera poluanţi 

atmosferici specifici (dioxine, 

furani, etc.)? 

1) Alegerea materialelor şi proceselor cu necesitatea redusă sau fără de produse cu 

Compuşi Organici Volatili (COV) 

2) Unde este posibil, substituirea utilizării de solvenţi şi alte materiale care au un 
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Componenta Măsuri de atenuare 

conţinut ridicat de COV 

3) Unde este posibil, instalarea şi modificarea echipamentului pentru a reduce 

consumul de solvenţi în procesul de producere 

4) Efectuarea controlului primar şi secundar a emisiilor în aer, ş.a. 

Ecosisteme acvatice 

Cantitatea apei: Proiectul 

prevede folosirea apei? 

1) Asigurarea cursului natural al apei/perturbarea minimă a fluxului natural 

2) Instalarea contoarelor de apă pentru a controla şi minimiza utilizarea apei 

3) Evitarea sau reducerea captării apei de suprafaţă atunci când zonele umede sunt 

situate în aval 

Calitatea apei / Poluarea: 

Proiectul va contribui la 

poluarea apelor de suprafaţă? 

1a). Pentru întreprinderile mici rurale: instalarea infrastructurii locale de tratare a 

apelor reziduale (de exemplu, rezervoare septice ş.a.); 

1b). În cazul întreprinderilor mari: nu vor fi depăşite limitele stabilite de poluanţi 

în efluenți  

2) Minimizarea colectării apei şi a noroiului 

3) Unde este posibil, renovarea sistemului de canalizare existent / asigurarea 

racordării la sistemul municipal de canalizare 

4) Amenajarea adecvată a locurilor de depozitare a deşeurilor 

Poluarea apelor subterane şi de 

suprafaţă: Proiectul prevede 

utilizarea de pesticide şi 

îngrășăminte anorganice, 

contribuind astfel la poluarea 

apelor de suprafaţă? 

1) Vezi mai sus 

2) Unde este posibil, plantarea şi îngrijirea fâșiilor de protecție/filtrelor verzi 

pentru evitarea poluării apelor cu scurgeri contaminate 

Pierderea biodiversităţii: 

Proiectul prevede introducerea 

de specii străine (de exemplu, în 

cazul proiectelor de 

acvacultură)? 

1) Unde este posibil, evitarea introducerii de specii străine 

2) În cazul utilizării speciilor străine deja introduse, asigurarea nepătrunderii 

acestora în ecosistemele lor naturale, de ex., în timpul evacuării apei din iazuri, 

etc. 

Pierderea biodiversităţii: 

Proiectul va fi situat in imediata 

apropiere de zonele de protecție 

sau de zonele umede de refugiu 

atât pentru avifauna locală cât şi 

pentru păsările călătoare? 

1) Nu vor fi depăşite limitele stabilite de poluanţi în efluenţi şi emisii 

2) Evitarea sau minimizarea activităţilor operaţionale şi de construcție în timpul 

perioadelor de reproducere şi de migraţie, etc.  

Degradarea ecosistemelor 

naturale acvatice  

1) Evitarea aplicării de pesticide în zona de protecție cu lăţimea de 300 m de-a 

lungul cursurilor de apă şi obiectelor acvatice, 

2) Evitarea tăierii de arbori şi vegetaţie naturală de-a lungul obiectelor acvatice 

3) Evitarea introducerii unor specii străine în obiectele de apă naturale  

4) Amenajarea adecvată a locurilor de depozitare a deşeurilor, etc. 

Buruienile, dăunători, boli: Va 

contribui proiectul la 

răspândirea buruienilor, 

dăunători şi bolilor de animale şi 

plante? 

1) Evitarea cultivării plantelor de mono-cultură pe terenurile agricole  

2) Implementarea practicilor de management al dăunătorilor 

3) Prioritizarea măsurilor agrotehnice şi biologice de combatere a buruienilor, 

dăunători si bolilor 

4) În fermele de vite, respectarea normelor sanitaro-veterinare stabilite pentru a 

preveni sau reduce îmbolnăvirea animalelor, etc. 

Înnămolirea obiectelor acvatice 1) Evitarea eroziunii excesive a solului: vezi mai sus 

2) Reducerea/minimizarea prelucrării solului 

3) Amenajarea bazinelor de sedimentare speciale, dacă este necesar 

4) Controlul recoltării stufului (pentru a evita supra-recoltarea) 

Alte impacturi? Alte măsuri? 

Mediul socio-economic 

Va asigura proiectul neafectarea 

sănătăţii umane, securitatea 

muncii şi nederanjarea 

rezidenţilor din apropierea zonei 

de proiect? 

1) Asigurarea măsurilor de protecție colective şi individuale (haine de protecție, 

măşti, încălţăminte etc.) la necesitate. 

2) Respectarea cerințelor stabilite în materie de siguranță la locul de muncă, de 

ex.,: 

a. stropirea cu apă de două ori pe zi în timpul lucrărilor de construcție pentru a 

evita raspândirea prafului, 

b. ventilarea permanentă a zonelor din interior 

c. programarea lucrărilor 

3) Desfășurarea instruirii periodice a personalului cu privire la cerințele de 

siguranță și sănătate în muncă  
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Componenta Măsuri de atenuare 

4) Limitarea vitezei vehiculelor şi accesului transportului în zonele rezidenţiale, în 

special a camioanelor 

5) Restricţionarea traficului prin zonele rezidenţiale 

6) Programarea lucrărilor pentru a minimiza perturbările/reducerea lucrărilor de 

construcție în anumite ore  

7) Restricţionarea circulaţiei materialelor periculoase în zonele rezidenţiale 

/reglementarea transportării de materiale; aplicarea restricţiilor în timpul şi după 

perioada de construcție  

8) Includerea cerinţelor de siguranţă şi de protecție a mediului în documentația de 

proiect, etc.  

Proiectul necesită consultările 

publice privind problemele de 

mediu şi factori de producere?  

Dacă „da”, consultările se vor referi la, de exemplu, locația proiectului, locurile de 

eliminare a deşeurilor, emisiile nocive în mediul înconjurător, amenajarea estetică 

al terenului în cadrul activităţilor de construcții, etc. 

 

Impact social Conceptul relevant al proiectului: localizarea, metode și tehnici de construcție, 

utilizarea unor tehnologii în condiții de siguranță în timpul perioadei de 

funcționare, planul de lucru, dezafectarea cu respectarea măsurilor de precauție, 

etc. 
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FIȘA DE VERIFICARE DE MEDIU 

 

Partea 2 

(se completează de către reprezentantul UCIMPA în baza rezultatelor verificării de mediu  

și procesului de definire a domeniului) 

 

 

5. Categoria de mediu a proiectului (B sau C)       [     ] 

 

6. Evaluarea de mediu este necesară (Da sau Nu)       [     ] 

 

7. Tipul de Evaluare de mediu: 

7.1 EIM parțială pentru proiectele din Categoria B       

7.2 Fișe de verificare PMM pentru activitățile de construcție/reconstrucție la scară mică   

 

8. Tipurile de documente EM: 

8.1 EIM parțial, inclusiv evaluarea terenului și PMM pentru proiectele din Categoria B    

8.2 Evaluarea terenului și Fișele de verificare PMM pentru proiectele de scară mica din 

 Categoria B           

 

9. Care sunt problemele de mediu ridicate de subproiect? 

      

 

 

10. Dacă se cere Evaluarea de mediu, care sunt momentele specifice pentru examinare?  

      

 

 

11. Care este perioada de timp și costurile pentru efectuarea Evaluării de mediu?  

      

 

 

 

Responsabil:    Semnătura:   Data: 
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FIȘA DE VERIFICARE DE MEDIU 

 

Partea 3 

(se completează de către consultantul UCIMPA (în consultare cu Autoritatea de mediu, la necesitate) în 

baza analizei măsurilor de atenuare propuse și a Evaluării de mediu, dacă se cere). 

 

 

12. A fost necesară Evaluarea de mediu? (D/N) ___ Dacă „Da”, a fost efectuată? ___  

 

13. Au fost respectate cerințele naţionale şi ale Băncii Mondiale privind consultările publice şi 

documentate corespunzător? (D/N) _________ 

 

14. A fost elaborat Planul de Management de Mediu? (D/N) ___  

 

15. Măsurile de minimalizare a riscurilor care urmează a fi întreprinse în timpul implementării proiectului 

sunt adecvate şi potrivite? (D/N) ___ 

 

16. Va corespunde proiectul standardelor existente de control privind emisiile şi deşeurile? (D/N) ___ 

Dacă „Nu”, se va solicita o scutire? __________ 

 

17. Este necesar un Plan de Monitorizare de Mediu? (D/N) ___ Dacă „Da”, a fost întocmit? (D/N) ___ 

Aprobat de UIP? __________  

 

18. Care sunt acţiuni următoare cerute de autor și UCIMPA? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

19. Au fost organizate consultări publice referitor la impactul potenţial asupra mediului a subproiectului 

propus? (D/N) ____ S-a întocmit un proces verbal? (D/N) _____ 

 

Data:    Participanți: 

___________________  ________________________________________________________ 

___________________  ________________________________________________________ 

___________________  ________________________________________________________ 

 

 

 

 

____________________    Data: 

Responsabil 
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Anexa 2: Fișa de verificare pentru evaluarea impactului social și a riscurilor subproiectelor 

 

Impacturi/riscuri sociale probabile Da Nu 
Necunos

cut 
Detalii 

1. Intervenția va include noi lucrări de construcție fizică?     
2. Intervenția include modernizarea sau reabilitarea instalațiilor fizice 

existente? 
    

3. Este posibil ca intervenția să provoace o pagubă permanentă 
sau pierderea locuinței, a altor active, utilizarea resurselor? 

    

4. Terenul ales pentru această activitate este negrevat de sarcini și se 
află în posesia terenului public/de stat/comunitar? 

    

5. Această intervenție a subproiectului necesită achiziții de terenuri 
private?   

    

6. Dacă terenul se află în proprietate privată, poate fi achiziționat prin 
tranzacție negociată?(Cumpărător interesat - Vânzător interesat)  

    

7. Dacă parcela de teren trebuie achiziționată, se cunoaște suprafața 
reală a terenului și dimensiunea și statutul de proprietate? 

    

8. Sunt proprietarii de teren dispuși să doneze în mod voluntar terenul 
necesar pentru subproiect? 

    

9. Dacă proprietarii de teren afectat vor pierde mai mult de 10% din 
suprafața/structura terenului în rezultatul donației? 

    

10. Există teren pentru mobilizarea materialelor sau a 
transportului pentru lucrările civile disponibil pe teritoriul parcelei 
existente / Dreptul de trecere? 

    

11. Există persoane fără titlu care trăiesc/își desfășoară activitatea 
pe terenul propus/locațiile proiectului care folosesc pentru lucrări 
civile? 

    

12. Există probabilitatea de impact temporar?     
13. Există vreo posibilitate de a se muta, de a încheia activitatea/ 

comercial/de trai ale persoanelor în timpul lucrărilor de construcție? 
    

14. Există deplasări fizice ale persoanelor în rezultatul 
construcțiilor? 

    

15. Proiectul implică strămutarea persoanelor? Dacă da, oferiți 
detalii. 

    

16. Vor fi pierderi/daune aduse terenurilor agricole, culturilor 
permanente, copacilor? 

    

17. Vor fi pierderi de venituri și mijloace de trai?     
18. Oamenii își vor pierde definitiv sau temporar accesul la 

facilități, servicii sau resurse naturale? 
    

19. Proiectul va provoca pierderea de locuri de muncă?     
20. Proiectul va genera un flux de forță excesiv ca urmare a 

noilor construcții? 
    

21. Activitățile de construcție necesită forță de muncă 
suplimentară/calificată din afara localității? 

    

22. Subproiectele/activitățile de construcție vor provoca 
distrugeri/perturbări în viața comunității gazdă? 

    

23. Construirea de clădiri noi, liniile de drenaj vor cauza 
degradări pentru casele, sondele, terenurile adiacente? 

    

24. Această intervenție va crea tensiuni/conflicte intergrup sau 
intragroup? 

    

25. Există grupuri defavorizate și vulnerabile (inclusiv populația 
indigenă, comunități marginalizate social, precum romi, vârstnici, fără 
adăpost, minorități etnice care locuiesc în locațiile propuse sau sunt 
afectate de intervenție? 

    

Evaluarea generală a impactului potențial și a măsurilor de atenuare propuse, dacă există: 
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Anexa 3. Raportul de inspecție pe teren 

 

RAPORTUL DE INSPECȚIE PE TEREN 

(se completează de UCIMPA în consultare cu Autoritatea de mediu – la necesitate, - pentru subproiecte 

din Categoria B) 

 

 
Denumirea Proiectului:    Data/ora vizitei:  
 

Raion:     Inspectori:  
 

Activitatea curentă şi descrierea terenului  

 Cine este persoana de contact de pe teren? (numele, funcția, informație de contact)?  

 Care este suprafaţă ce va fi folosită pentru activitățile proiectului?  

 La ce se folosește terenul în prezent?  

 La ce s-a folosit terenul în trecut? (indicați perioada, dacă este posibil) 
 

Situația ecologică 

 Există așezări sensibile în apropiere (rezervații naturale, culturale, locuri istorice etc.)? 

 Există cursuri de apă pe teren? 

 Cum se prezintă terenul sau versantul? 

 Suprafaţa este mlăștinoasă, supusă inundațiilor sau alunecărilor de teren? Sunt semne de eroziune? 

 Obiectele din vecinătate (de ex. scoli, case de locuit, obiecte industriale, terenurile arabile). Estimați 

distanțele.  

 Activitățile vor afecta transportul sau alte utilități publice? 

 

Autorizații, licențe, permise  

 Sunt necesare autorizații, licențe sau permisiuni pentru a desfășura activitatea propusă? Sunt 

disponibile pentru inspectare? 

 Care autorități ecologice sau altele (de ex. ocrotirea sănătăţii, forestiere) deţin jurisdicție asupra 

terenului?  

 

Calitatea apei 

 Activitatea propusă va folosi apă pentru careva scopuri? (expuneți detalii şi estimați cantitatea). Care 

este sursa de apă? 

 Va produce activitatea efluenţi (ape reziduale)? (estimați cantitatea şi identificați punctul de scurgere)  

 Există un sistem de canalizare pe teren pentru apele pluviale şi/sau apele reziduale? Există un plan al 

canalizării existente sau a sistemelor septice? 

 Ce se întâmplă cu apa reziduală (curge la suprafaţă, este acumulată în fântâni sau rezervoare septice)? 

 
Soluri 

 Care este suprafaţa terenului în folosință (zona de producere, teren arabil, pășune, etc.)?  

 Va afecta proiectul în decursul construcției şi activității sale învelișul de sol? 

 Va afecta proiectul în mod considerabil peisajul (de ex. prin modificarea reliefului, uscarea zonelor 

umede, schimbarea cursului apelor etc.)? 

 

Mediul biologic  

 Descrieți în linii generale vegetația care acoperă terenul.  

 Există informaţii despre flora şi faună sălbatică rară sau pe cale de dispariție pe teren sau alături? 

Dacă da, va avea proiectul impact asupra lor sau va mări riscul de dispariție a speciilor?  

 Obțineți lista vertebratelor şi plantelor întâlnite/răspândite pe teren (dacă sunt) 

 Menționați impactul negativ potenţial asupra mediului biologic dacă se va desfășura proiectul.  
 

Procedurile inspectării vizuale  

 Încercați să obțineți harta terenului sau desenați o schiță pentru a nota detaliile.  

 Faceți fotografii, dacă este permis. 



Proiectul Agricultură Competitivă în Moldova  

66 

 Mergeți în adâncul terenului în măsura în care acest lucru este posibil, inclusiv la hotarele lui, pentru 

a observa activitățile din vecinătate. 

 Atrageți atenția la mirosuri, fum sau emisii vizuale de praf, ape stătute, etc.  
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Anexa 4. Termeni de referință privind realizarea Studiului de Evaluare a Impactului de 

Mediu și Social (EIMS)  

 

TERENI DE REFERINȚĂ 

Privind realizarea Studiului de Evaluare a Impactului de Mediu și Social  

pentru subproiectele din Categoria B 

 

 
Raportul privind Evaluarea de Mediu și Socială pentru proiectele din Categoria B se axează pe problemele majore 

de protecție a mediului și sociale ridicate de subproiect. Scopul primar al raportului este de a identifica impacturile 

de mediu și sociale, precum și măsurile de atenuare ale acestora, care, fiind încorporate în elaborarea şi 

implementarea proiectului, vor asigura minimalizarea efectelor negative asupra mediului înconjurător. Scopul şi 

nivelul detaliilor cerute pentru analiză depind de amploarea şi seriozitatea impactului potențial. 

 

Raportul privind Evaluarea de Mediu și Socială va include următoarele elemente: 

 

a. Sumar Executiv. Se descriu concluziile semnificative şi acțiunile recomandate. 

b. Politici, cadrul administrativ şi legal. Se descrie cadrul legal şi de reglementare a managementului de mediu și 

social în jurisdicția căruia are loc studiul. 

c. Descrierea Proiectului. Se descrie natura și domeniul de aplicare al proiectului, contextul geografic, ecologic, 

vremelnic şi socio-economic în care se va desfășura proiectul. Descrierea va determina grupurile sociale care 

vor fi afectate, va include o hartă a terenului proiectului şi va identifica orice facilități în afara terenului sau de 

susținere necesare pentru implementarea proiectului. 

d. Date de referință. Se descriu condițiile fizice, biologice şi sociale relevante, inclusiv orice schimbări 

semnificative anticipate înainte de implementarea proiectului. Datele vor fi relevante pentru schița proiectului, 

locația, măsurile de operare sau de minimalizare a riscului.  

e. Impactul asupra mediului și social. Se descrie impactul pozitiv şi negativ presupus în termeni cantitativi în 

măsura în care acest fapt este posibil. Se identifică măsurile de reducere a riscului şi se estimează impactul 

rezidual după aplicarea măsurilor de atenuare. Se descriu limitele datelor disponibile şi momentele de 

nesiguranță legate de evaluarea impactului precum şi rezultatele măsurilor de atenuare propuse. 

f. Analiza alternativelor. Se compară sistematic alternativele realizabile cu locul desfășurării proiectului, schița şi 

activitatea proiectului, inclusiv „cum ar fi situația fără proiect”, în termenii impacturilor presupuse, costurile şi 

corespunderea cu condițiile locale. Fiecare alternativă se cuantifică și se compară cu impactul asupra mediului 

şi costurile relevante planului propus. 

g. Planul de Management de Mediu și Social (PMMS). Dacă sunt identificate impacturi majore care necesită 

aplicarea măsurilor de atenuare, PMMS va defini măsuri de atenuare care vor fi realizate, va identifica 

indicatorii cheie de monitorizare şi alte necesități pentru consolidarea instituțională în vederea asigurării 

măsurilor efective de reducere riscului, precum şi monitorizarea ulterioară a situației. 

h. Anexe.  

  

 

Această secțiune va include: 

 

(i) Lista persoanelor care vor efectua EMS; 

(ii) Referințele folosite la elaborarea studiului; 

(iii) Procese verbale cronologice de la ședințele şi consultările cu ONG-uri şi deciziile acceptate; 

(iv) Tabele care reflectă date relevante descrise în textul de bază, şi; 

(v) Lista rapoartelor asociate, așa ca, planuri de relocare sau evaluări sociale pregătite pentru proiect. 
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Anexa 5. Fișa de verificare de mediu și socială (pentru instalațiile existente) 

 

FIȘA DE VERIFICARE DE MEDIU ȘI SOCIALĂ 

Pentru instalațiile existente 

 

Partea 1 

(se completează de către sub-debitor) 

 
1. Titlul subproiectului ____________________________________________________________ 
 

2. Scurtă descriere a subproiectului (natura proiectului, costul proiectului, dimensiunea fizică, suprafața 

terenului, amplasarea, istoricul instalației, activități operaționale/de producție, procese tehnologice etc.) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

3. Intrări, ieșiri (produse) și flux de deșeuri (materii prime, resurse naturale (de ex., apa) și energia utilizată în 

activitățile operaționale/de producție, produse finale, efluenți și deșeuri tehnologice, material secundare, 

eliminarea deșeurilor etc.) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

4. Aspecte cheie de mediu, sănătate și siguranță ale funcționării instalației (impact potențial și riscuri cauzate 

de activitățile operaționale (de ex., deșeuri solide industriale, ape reziduale contaminate, emisii atmosferice, 

poluare fonică), măsuri de atenuare în timpul proceselor operaționale / tehnologice, acțiuni de prevenire etc.) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

5. Starea de conformitate cu reglementările (în baza concluziilor inspecției locale de mediu și sanitare) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

6. Autorizații, licențe și permise de mediu (conform cerințelor legislației naționale și relevante pentru 

activitățile propuse ale subproiectului: bifați  și specificați, dacă există) 

 

a. Expertiza Ecologică de Stat  

b. Autorizație de mediu pentru folosința specială a apei și evacuarea 

apelor uzate 

 

c. Autorizații de emisie a poluanților atmosferici  

d. Permis de eliminare a deșeurilor  

e. Licență pentru tipuri speciale de activitate (specificați)  

f. Licență pentru utilizarea resurselor minerale  

g. Permis de utilizare a faunei și florei sălbatice  

h. Autorizație sanitară de funcționare  

i. Autorizație sanitar-veterinară de funcționare  

j. Altele conform legislației naționale (specificați)  

 

7. Cheltuieli de mediu (pentru Managementul de mediu și Poluarea mediului și/sau pentru Utilizarea resurselor 

naturale; vă rugăm să completați tabelul) 

 

Cheltuieli Total calculate pe an, lei Ultima zi de plată, Data/lei 

1.   

2.   

3.   

 

Sub-debitor: ________________ Semnătura: ________________ Data: _________________ 
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FIȘA DE VERIFICARE DE MEDIU ȘI SOCIALĂ 

Pentru instalațiile existente 

 

Partea 2 

(se completează de către UCIMPA) 

 
1. Categorie de subproiect (B sau C)             

 

2. Respectarea standardelor de mediu (da / nu)             

 

3. Auditul de mediu (efectuat sau nu)              

 

4. Autorizații, licențe și permise de mediu (bifați  și specificați, dacă există) 

 

a. Expertiza Ecologică de Stat  

b. Autorizație de mediu pentru folosința specială a apei și evacuarea 

apelor uzate 

 

c. Autorizații de emisie a poluanților atmosferici  

d. Permis de eliminare a deșeurilor  

e. Licență pentru tipuri speciale de activitate (specificați)        

f. Licență pentru utilizarea resurselor minerale  

g. Permis de utilizare a faunei și florei sălbatice  

h. Autorizație sanitară de funcționare  

i. Autorizație sanitar-veterinară de funcționare  

j. Altele conform legislației naționale (specificați)        

 

5. Inspecțiile de mediu și sanitare ale instalației (principalele concluzii cu privire la respectarea aspectelor de 

mediu, sănătate și securitate) 

      

 

6. Plăți pentru poluarea mediului (efectuate sau nu)       

 

 

Responsabil de proiect: _________________ Semnătura: _______________ Data: ______________ 
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FIȘA DE VERIFICARE DE MEDIU ȘI SOCIALĂ 

Pentru instalațiile existente 

 

Partea 3 

(se completează de către Specialistul de mediu din cadrul UCIMPA) 

 

 
1. A fost efectuat Auditul de mediu? (da / nu) [ Da] 

  

2. A fost întocmit Planul de acțiune privind mediul? (da / nu) [Da ] 

  

3. Va corespunde proiectul standardelor existente de control privind emisiile și deșeurile? (da / nu) [Da ] 

 Dacă „nu”, se va solicita o scutire? [Da ] 

  

4. Este nevoie de un Plan de monitorizare privind mediul? (da / nu) [Da ] 

 Dacă este nevoie, a fost acesta întocmit? (da sau nu) [Da ] 

 Aprobat de Consultantul de mediu din cadrul UIP? [Da ] 

  

5. Au fost obținute autorizațiile, licențele și permisele relevante privind mediul? (da / nu) [Da ] 

  

6. Corespunde instalația standardelor de mediu? (da / nu) [Da ] 

  

7. Care sunt acțiunile următoare cerute de autor, IFP sau UIP?  

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

  

8. Concluzii: 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Consultantul de mediu UIP: _____________ Semnătura: __________ Data: __________ 
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Anexa 6. Descrierea Protocolului de audit de mediu și social (pentru instalațiile existente) 

 

DESCRIEREA PROTOCOLULUI DE AUDIT DE MEDIU ȘI SOCIAL 

pentru instalațiile existente 

 

(se completează de către sub-debitor pentru subproiectele din Categoria B) 

 

 
Sumarul executiv 

 

1.0 Caracterul operațiunii (2 pagini)  

1.1 Scurtă descriere a instalației 

1.2 Aspecte cheie de mediu, sănătate și siguranță (potențiale impacturi și riscuri cauzate de activități 

operaționale (de exemplu, deșeuri solide industriale, ape reziduale contaminate, emisii atmosferice, poluare 

fonică), măsuri de atenuare în timpul proceselor operaționale/tehnologice, acțiuni de prevenire etc.) 

1.3 Scurtă descriere a proceselor operaționale/tehnologice  

1.4 Locația instalației și descrierea împrejurimilor  

1.5 Istoricul instalației și a terenului  

 

2.0 Managementul corporativ de mediu, sănătate și siguranță (1 pagină) 

2.1 Organizarea managementului de mediu, al sănătății și securității (persoana/unitatea responsabilă) 

2.2 Planurile pentru situațiile de urgență și procedurile de urgență  

2.3 Instruirea și supravegherea personalului  

 

3.0 Performanța de mediu și socială a companiei/instalației (3 pagini) 

3.1 Cerințe naționale de reglementare, politici și proceduri (lista reglementărilor relevante în domeniul mediului) 

3.2 Cerințele și standardele aplicabile ale BM sau altele  

3.3 Intrări, produse și flux de deșeuri (Consumul și sursele de materii prime (acolo unde este cazul); Consumul 

și sursele de apă (acolo unde este cazul); Consumul și sursele de energie; Produse intermediare; Cantitatea și 

calitatea efluenților; Sursele și calitatea emisiilor; Contribuția GES; Deșeurile solide și periculoase; Zgomotul 

și vibrația; Probleme electromagnetice etc.) 

3.4 Gestionarea deșeurilor, eliminarea deșeurilor (descrieți procedurile și practicile existente, enumerați 

documentele și contractele relevante) 

3.5 Managementul materialelor periculoase (inclusiv PCB-uri și azbest) (descrieți procedurile existente, 

enumerați documentele și contractele relevante) 

3.6 Contaminarea solului și a apelor subterane (descrieți riscurile și sursele existente, măsurile de atenuare, 

enumerați documentele relevante etc.) 

3.7 Activități de monitorizare a mediului (de exemplu, monitorizarea calității apei și a solului (testare), efluenți 

și controlul emisiilor, audit și inspecție internă și externă a mediului) 

3.8 Starea de conformitate cu reglementările (conform concluziilor inspecției locale de mediu) 

3.9 Cheltuieli de mediu (pentru managementul mediului și poluarea mediului și/sau pentru utilizarea resurselor 

naturale; vă rugăm să indicați articolul și suma pe an) 

 

4.0 Performanțe în domeniul sănătății și securității publice și în muncă (1 pagină) 

4.1 Cerințe de reglementare locale/naționale (lista reglementărilor relevante privind securitatea muncii și 

sănătatea publică (de ex. Codul muncii)) 

4.2 Regulamentele și standardele aplicabile ale BM și/sau altele  

4.3 Practică actuală de monitorizare a sănătății și securității (de ex., program de monitorizare, inspecții interne / 

externe, vizitele de supervizare, lista documentelor relevante etc.) 

4.4 Rezumatul stării de conformitate cu reglementările (conform concluziilor privind inspecția locală privind 

securitatea și sănătatea publică și în muncă) 

 

5.0 Concluzii și recomandări (1 pagină) 

5.1 Respectarea reglementărilor (pentru concluziile și recomandările generale ale inspecții locale în materie de 

mediu, sănătate și securitate) 

5.2 Aspecte de gestionare a mediului  

5.3 Aspecte de sănătate și siguranță  

5.4 Dialogul părților interesate și raportarea externă  

5.5 Protocolul de monitorizare a performanței aspectelor de mediu, sănătate și securitate 

5.6 Planul de acțiune pentru mediu  

5.7 Acțiuni/studii suplimentare necesare  
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Anexe: (i) Jurnal foton/video/CD; (ii) Copii ale autorizațiilor de mediu, permise și alte documente; Copii ale 

protocoalelor de inspecție de mediu și sanitare; (iii) Copii ale plăților de mediu efectuate; etc.  

 

 

Sub-debitor: __________________________ Semnătura: __________ Data: _____________ 

 

Consultant de mediu: _______________ Semnătura: __________ Data: _____________ 

 

  



Cadrul de Management de Mediu și Social 

73 

Anexa 7. Planul de management de mediu și social (PMMS) 

Domeniul de aplicare și obiectivele Planului de management social și de mediu. Planul de management 

de mediu și social (PMMS) pentru subproiecte ar trebui să descrie măsurile de atenuare, monitorizare și 

administrative care vor fi întreprinse în timpul implementării proiectului pentru a evita sau elimina 

impactul negativ asupra mediului. PMMS identifică măsuri fezabile și eficiente din punct de vedere al 

costurilor care pot reduce impactul negativ asupra mediului și social la niveluri acceptabile. Planul 

prevede măsuri compensatorii în cazul în care măsurile de atenuare nu sunt fezabile, rentabile sau 

suficiente. Mai exact, PMMS (a) identifică și rezumă toate impacturile negative anticipate semnificative 

asupra mediului și sociale (inclusiv cele care implică populația băștinașă sau strămutarea involuntară); (b) 

descrie - cu detalii tehnice - fiecare măsură de atenuare, inclusiv tipul de impact la care se referă și 

condițiile în care este necesară (de exemplu, permanent sau în caz de urgențe), împreună cu proiectările, 

descrierile de echipamente și procedurile de operare, după caz; (c) estimează orice impact potențial asupra 

mediului și social al acestor măsuri; și (d) asigură legătura cu orice alte planuri de atenuare (de exemplu, 

pentru strămutare involuntară, populația băștinașă sau proprietăți culturale) necesare proiectului. 

 

Formatul PMMS prezentat mai jos (a se vedea Atașamentul 1) reprezintă un model pentru elaborarea unui 

PMMS. Modelul împarte ciclul proiectului în trei faze: construcție, operare și dezafectare. Pentru fiecare 

fază, echipa de pregătire identifică orice impact semnificativ asupra mediului și social care se anticipează 

pe baza analizei efectuate în contextul realizării unei evaluări de mediu și sociale. Pentru fiecare impact, 

vor fi identificate și enumerate măsurile de atenuare. Se fac estimări ale costului acțiunilor de atenuare, 

repartizat pe estimări pentru instalare (costul investiției) și operare (cost recurent). Formatul PMMS 

prevede, de asemenea, identificarea responsabilităților la nivel instituțional pentru „instalarea” și 

funcționarea dispozitivelor și metodelor de atenuare. 

 

Planul de monitorizare. Pentru a urmări cerințele, responsabilitățile și costurile aferente monitorizării 

implementării măsurilor de atenuare de mediu și sociale identificate în analiza de mediu și socială, este 

nevoie de un plan de monitorizare. Monitorizarea mediului în timpul implementării proiectului oferă 

informații despre aspectele esențiale de mediu și sociale ale proiectului, în special, impactul social și de 

mediu al proiectului și eficacitatea măsurilor de atenuare. Aceste informații permit debitorului și Băncii să 

evalueze reușita măsurilor de atenuare ca parte a supravegherii proiectului și fac posibilă intervenirea cu 

măsuri de corectare atunci când este nevoie. Prin urmare, PMM identifică obiectivele de monitorizare și 

specifică tipul de monitorizare, cu conexiuni la impacturile evaluate în raportul EMS și la măsurile de 

atenuare descrise în PMMS. Mai exact, secțiunea de monitorizare din cadrul PMMS conține: (a) 

descrierea specifică și detalii tehnice ale măsurilor de monitorizare, inclusiv parametrii care trebuie 

măsurați, metodele de utilizat, locul de prelevare a probelor, frecvența măsurătorilor, limitele de detectare 

(dacă este cazul) și definirea pragurilor care vor semnala necesitatea acțiunilor corective; și (b) 

procedurile de monitorizare și raportare în scopul (i) asigurării depistării timpurii a condițiilor care 

necesită măsuri speciale de atenuare și (ii) furnizării informațiilor cu privire la progresul și rezultatele 

atenuării. 

 

Formatul Planului de monitorizare este inclus în Atașamentul 2 de mai jos și conține un rând dedicat 

informațiilor de bază care sunt esențiale pentru realizarea unei monitorizări fiabile și credibile. 

Elementele cheie ale matricei sunt: (a) ce este monitorizat? (b) unde se face monitorizarea? (c) cum este 

monitorizat parametrul pentru a permite comparații semnificative? (d) când sau cât de frecvent este 

necesară monitorizarea sau când este aceasta cea mai eficientă? (e) de ce este monitorizat parametrul (ce 

ne spune despre impactul social și asupra mediului)? Pe lângă aceste întrebări, este necesar să se 

identifice costurile asociate monitorizării (atât investiționale, cât și recurente) și responsabilitățile 

instituționale. Atunci când un plan de monitorizare este elaborat și pus în aplicare în contextul 

implementării proiectului, UIP va solicita rapoarte la intervale adecvate, concluziile cărora vor fi incluse 

în raportarea sa periodică către Banca Mondială și prezentate echipei Băncii în timpul misiunilor de 

supraveghere. 

 

Dezvoltarea capacităților și instruirea. În scopul susținerii implementării în timp util și eficientă a 

componentelor și măsurilor de atenuare proiectelor sociale de mediu, PMMS se bazează pe evaluarea 

EMS a existenței, rolului și capacității unităților de mediu pe teren sau la nivel de agenție și minister. 

Dacă este necesar, PMMS recomandă înființarea sau extinderea unor astfel de unități și instruirea 
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personalului, pentru a permite implementarea recomandărilor EMS. Mai exact, PMMS oferă o descriere 

specifică a aranjamentelor instituționale - cine este responsabil de implementarea măsurilor de atenuare și 

de monitorizare (de exemplu, pentru operarea, supravegherea, executarea, monitorizarea implementării, 

acțiuni de remediere, finanțare, raportare și instruirea personalului). Pentru a consolida capacitatea de 

management social și de mediu în cadrul agențiilor responsabile de implementare, majoritatea PMMS-

urilor acoperă unul sau mai multe dintre următoarele subiecte suplimentare: (a) programe de asistență 

tehnică, (b) achiziții de echipamente și consumabile și (c) schimbări organizaționale. 

 

Programul de implementare și estimarea costurilor. Pentru toate cele trei aspecte (atenuare, monitorizare 

și dezvoltare a capacității), PMMS prevede (a) un program de implementare a măsurilor care trebuie 

realizate ca parte a proiectului, care prezintă etapele și coordonarea cu planurile generale de implementare 

a proiectului; și (b) estimările de capital și de costuri recurente și surse de fonduri pentru punerea în 

aplicare a PMMS. Aceste cifre sunt, de asemenea, integrate în tabelele de costuri totale ale proiectului. 

 

Integrarea PMMS cu Proiectul. Decizia debitorului de a executa un proiect, precum și decizia Băncii de 

a-l susține, sunt determinate în parte de așteptarea ca PMMS să fie realizat în mod eficient. În consecință, 

Banca se așteaptă ca planul să fie specific în descrierea măsurilor individuale de atenuare și monitorizare 

și atribuirea responsabilităților instituționale și să fie integrat în planificarea, proiectarea, bugetul și 

implementarea generală a proiectului. O astfel de integrare se realizează prin instituirea PMMS în cadrul 

proiectului, astfel încât planul să beneficieze de finanțare și supraveghere alături de celelalte componente. 

 

Resursa: OP 4.01, Anexa C – Planul de management de mediu. 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/EXTPOLICIES/EXTOPMANUAL 
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Atașamentul 1. Formatul Planului de management de mediu și social 

 

Faza Impactul de mediu/social 
Măsura/măsuri de atenuare  

 

Cost 
Responsabilitate 

instituțională 
Remarci 

Instalare Operare Instalare Operare  

Construcție    

   

  

   

   

  

     

Operare    

   

  

   

   

  

     

Dezafectare    

   

  

   

   

  

     

 
Sub-debitor:   Semnătura:   Data: 

 

 

Atașament 2. Formatul Planului de monitorizare de mediu și socială 

 

Faza 

Ce parametru 

trebuie 

monitorizat? 

Unde va fi 

parametrul 

monitorizat? 

Cum va fi 

parametrul 

monitorizat? 

Când va fi 

parametrul 

monitorizat? 

De ce este 

parametrul 

monitorizat? 

Cost 
Responsabilitate 

instituțională 

Instalare Operare Instalare Operare 

Nivel de referință  

 

 

        

Construcție  

 

 

        

Operare  

 

 

        

Dezafectare  

 

 

        

 

 
Sub-debitor:   Semnătura:   Data: 
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Anexa 8. Fișa de verificare PMMS pentru activitățile de construcție și reabilitare la scară 

mică  

 

PARTEA 1: CADRUL INSTITUȚIONAL ȘI ADMINISTRATIV 

 
Țara  

Denumirea proiectului   

Domeniul de aplicare al 

proiectului și activității 

 

Aranjamente instituționale 

(Nume şi contacte) 

Banca 

Mondială 

(Liderul 

echipei de 

proiect) 

Managementul proiectului Partenerul local şi/sau beneficiarul 

(recipientul) 

Aranjamente de implementare 

(Nume şi contacte) 

Supraveghere Supraveghere din partea 

partenerului sau beneficiarului 

Supraveghere din partea 

inspecțiilor locale  

Contactor 

 

DESCRIEREA TERENULUI 

Denumirea terenului  

Descrierea locaţiei terenului  Atașamentul 1: Harta terenului [ ]D [ ] N 

Proprietarul terenului  

Descrierea geografică  

CADRUL LEGAL 

Documente legale aplicabile 

activităţilor preconizate în 

cadrul subproiectului 

(autorizații, avize, permise, 

contracte etc.) 

 

CONSULTĂRI PUBLICE 

Identificați când/unde au avut 

loc consultările publice 
 

CONSOLIDAREA CAPACITĂȚILOR INSTITUȚIONALE 

Vor fi desfășurate activități de 

consolidare a capacităților 

instituționale? 

[ ] Nu sau [ ]Da. Dacă „Da”, Atașamentul 2 include Programul de consolidare a capacităților 

 
Sub-debitor:   Semnătura:   Data: 
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PARTEA 2: INFORMAȚII CU PRIVIRE LA MĂSURILE DE PROTECȚIE 

SCREENING-UL DE MEDIU/SOCIAL  

Activitatea pe teren 

va include/implica 

oricare din 

următoarele 

activități? 

Activitate Stare Referințe suplimentare 

A.  Reconstrucția clădirilor  [ ] Da [ ] Nu Vezi Secțiunea A de mai jos 

B.  Construcții minore noi [ ] Da [ ] Nu Vezi Secțiunea A de mai jos 

C.  Sistem individual de tratare a apelor uzate [ ] Da [ ] Nu Vezi Secțiunea B de mai jos 

D.  Clădiri istorice şi zone [ ] Da [ ] Nu Vezi Secțiunea C de mai jos 

E.  Achiziții de terenuri16 [ ] Da [ ] Nu Vezi Secțiunea D de mai jos 

F. Materiale periculoase şi toxice17 [ ] Da [ ] Nu Vezi Secțiunea E de mai jos 

G. Impacturi asupra pădurilor şi ariilor protejate [ ] Da [ ] Nu Vezi Secțiunea F de mai jos 

H. Manipularea/managementul deşeurilor medicale [ ] Da [ ] Nu Vezi Secțiunea G de mai jos 

I. Securitatea în trafic şi a pietonilor [ ] Da [ ] Nu Vezi Secțiunea H de mai jos 

 

PARTEA 3: MITIGATION MEASURES 

ACTIVITEA PARAMETRU FIŞA DE CONTROL A MĂSURILOR DE ATENUARE 

0. Condiții Înștiințarea şi siguranţa 

lucrătorilor 

(a) Inspecțiile locale în construcții şi de mediu şi comunitățile au fost înștiințate privind activitățile planificate 

(b) Publicul a fost înștiințat în mod corespunzător prin intermediul mass-media sau a anunțurilor afișate în locuri publice (incl. pe terenul 

lucrărilor) 

(c) Au fost obținute toate permisele şi autorizațiile necesare pentru lucrările de construcție și/sau reabilitare 

(d) Toate lucrările vor fi efectuate în condiții de siguranță şi în mod disciplinat din perspectiva reducerii impactului asupra mediului şi 

rezidenţilor din vecinătate 

(e) Echipamentele individuale de protecție ale lucrătorilor vor fi în conformitate cu bunele practici internaţionale (asigurați şi echipați cu 

căşti de protecție, măşti, mănuşi, ochelari de siguranţă, centuri de siguranţă, încălțăminte specială ş.a.) 

(a)   Indicatoarele speciale corespunzătoare vor informa lucrătorii despre regulile şi regulamentele-cheie care trebuie respectate. 

A. Activităţi generale de 

reconstrucție/construcție 

Calitatea aerului  (a) În timpul lucrărilor de demolare desfășurate în interior, mai sus de primul etaj, se utilizează toboganul la transportarea materialului 

demolat. 

(b) Resturile de demolare se păstrează în zonă controlată şi se stropesc cu apă pentru a reduce praful de moloz 

(c) În timpul forajului pneumatic/lucrări de distrugere a zidurilor, se folosesc mijloace contra prafului (apă, ecrane etc.) 

(d) Mediul înconjurător, terenul adiacent (trotuare, drumuri) este liber de moloz, pentru a minimiza răspândirea prafului 

                                                      
16

 Achizițiile de teren includ strămutarea persoanelor, modificarea mijloacelor de subzistență de pe proprietatea privată, adică, de pe terenul care este achiziționat/transferat, și afectează persoanele care 
trăiesc și/sau intrușii și/sau întreprinderile (chioșcurile/ghișeele) care activează pe teritoriul terenului care este achiziționat.  
17

 Materialul toxic / periculos include, dar nu se limitează la: azbest, vopsele toxice, solvenți nocivi, vopsele de plumb, etc. 
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ACTIVITEA PARAMETRU FIŞA DE CONTROL A MĂSURILOR DE ATENUARE 

(e) Fără arderea deschisă a deşeurilor pe terenul de construcție  

(f) Fără trafic excesiv de vehicule pe terenul de construcție 

Zgomot, gălăgie (f) Zgomotul produs de activitățile de construcție va fi limitat la orele prevăzute în permis/autorizație 

(g) Motoarele, generatoarele, compresoarele şi alte echipamente mecanice vor funcționa cu carcasa motorului închisă și vor fi amplasate 

cât mai departe posibil de zonele rezidenţiale 

Calitatea apei (a) Pe teren vor fi efectuate măsuri adecvate de combatere a eroziunii şi prevenire a înnămolirii obiectelor acvatice, cum ar fi, de exemplu, 

instalarea obstacolelor din baloturi de paie şi/sau obstacole de nisip 

Managementul 

deșeurilor 

(a) (a)   Vor fi identificate căile şi locurile de colectare şi depozitare pentru toate tipurile de deşeuri care pot fi generate de activitățile de      

demolare şi construcție. 

(b) (b)   Deşeurile minerale de construcție şi materialul de demolare vor fi separate de deşeurile comune, organice, lichide şi chimice prin 

sortare şi depozitare în containere adecvate. 

(c) (c)   Deşeurile de construcție vor fi colectate şi eliminate în mod corespunzător de către organizații autorizate 

(d) (d)   Va fi ținută evidența activităților de eliminare a deşeurilor ca dovadă de bună gestionare a deşeurilor. 

(e) (e)   Ori de câte ori este posibil, beneficiarul va reutiliza şi va recicla materialele adecvate şi viabile (cu excepția azbestului) 

B. Sisteme individuale de 

tratare a apelor uzate 

Calitatea apei (a) Metodele de gestionare a deşeurilor sanitare şi a apelor uzate provenite de pe șantierele de construcție (instalare sau reconstrucție) 

trebuie să fie aprobate de către autorităţile locale 

(b) Înainte de a fi deversați în corpurile de apă receptoare, efluenţii de la sistemele individuale de tratare a apelor uzate trebuie să fie tratați 

pentru a corespunde criteriilor minime de calitate stabilite de instrucţiunile naţionale privind calitatea efluenţilor şi de tratare a apelor 

uzate 

(c) Va fi efectuată monitorizarea sistemelor noi de ape uzate/canalizare (înainte/după) 

(d) Vehiculele și utilajele de construcții vor fi spălate numai în zonele desemnate, unde scurgerile nu vor polua corpurile de apă de 

suprafață naturale 

C. Clădiri istorice Patrimoniu cultural (a) În cazul în care clădirea reprezintă o structură de valoare istorică desemnată, este foarte aproape de un astfel de statut, sau este situată 

într-un cartier istoric desemnat – beneficiarul trebuie să informeze autorităţile locale şi să obţină aprobarea/autorizaţia pentru toate 

activitățile de construcții, în conformitate cu legislaţia locală şi națională 

(b) Beneficiarul va asigura că artefactele sau alte posibile descoperiri obținute în timpul săpăturilor sau altor activități de construcție vor fi 

notate, documentate, comunicate autorităţilor locale, lucrările pe şantier fiind stopate sau re-direcţionate. 

D. Achiziții de terenuri Planul/cadrul de 

achiziţii de terenuri 

(a) În cazul în care exproprierea de teren nu a fost preconizată, dar este necesară, sau în cazul în care pierderea accesului la venituri a 

utilizatorilor legali sau ilegali de terenuri nu a fost preconizată, dar este probabilă, va fi consultat reprezentantul băncii. 

(b) Planul/cadrul de achiziţii aprobat (dacă se cere de proiect) va fi implementat. 

E. Materia toxice Managementul 

asbestului 

(a) În cazul în care azbestul se află pe terenul proiectului, acesta va fi marcat în mod clar ca material periculos 

(b) Atunci când este posibil, azbestul trebuie ambalat în mod corespunzător şi sigilat, pentru a evita expunerea 

(c) Înainte de evacuare (în cazul în care este necesar), materialul de azbest va fi tratat cu un agent de umezire, pentru a reduce praful de 

azbest 

(d) Materialul de azbest va fi manipulat şi eliminat de către personal calificat si cu experiență 

(e) În cazul în care materialul de azbest este stocat temporar, deşeurile ar trebui să fie în siguranţă, închise în interiorul containerului şi 

marcate în mod corespunzător 

(f) Azbestul demolat/scos nu va fi re-utilizat 

Managementul 

deşeurilor 

periculoase/toxice 

(a) Stocarea temporară pe teren a tuturor substanţelor periculoase sau toxice va fi efectuată în siguranţă, în containere etichetate cu detalii 

despre compoziţie, proprietăţi şi informaţia privind manipularea 

(b) Containerul cu substanţe periculoase trebuie plasat într-un recipient de control pentru a evita scurgerile 

(c) Deşeurile sunt transportate de operatorii autorizaţi şi la întreprinderi autorizate 

(d) Vopsele cu ingrediente toxice, solvenţii sau vopsele pe baza de plumb nu vor fi utilizate. 
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ACTIVITEA PARAMETRU FIŞA DE CONTROL A MĂSURILOR DE ATENUARE 

F. Impactul asupra 

pădurilor şi ariilor protejate 

Protecție (a) Toate habitatele naturale, zonele umede şi ariile protejate recunoscute din vecinătatea activității nu vor fi afectate sau exploatate; pentru 

tot personalul vor fi strict interzise vânătoarea, exploatările forestiere sau alte activităţi dăunătoare. 

(b) Arborii de dimensiuni mari din apropiere trebuie marcați şi îngrădiți pentru a evita orice deteriorare a acestora. 

(c) Zonele umede adiacente şi cursurile de apă vor fi protejate de scurgeri de eroziune şi sedimente prin diferite măsuri de reducere a 

aluviunilor (instalarea obstacolelor de baloturi de paie, fân, garduri, baraje, valuri etc.) 

(d) Nu va fi nicio amenajare ne-autorizată pe teritoriul adiacent: gropi de gunoi, cariere sau depozite de deşeuri, mai ales în zonele 

protejate. 

G. Manipularea / 

managementul deşeurilor 

medicale 

Infrastructura pentru 

managementul 

deşeurilor medicale 

(a) În conformitate cu reglementările naţionale, contractorul se va asigura că instalațiile sanitare nou-construite şi/sau reabilitate prevăd 

suficientă infrastructură pentru manipularea şi eliminarea deşeurilor medicale; aceasta include, dar nu se limitează la: 

 facilități speciale pentru deşeurile medicale segregate (inclusiv instrumente ascuțite murdare, ţesut uman sau lichide) de alte 

deşeuri; şi 

 facilități adecvate de depozitare pentru deşeuri medicale; şi 

 în cazul în care activitatea prevede tratarea în cadrul instalației, vor fi prevăzute opţiuni adecvate de eliminare a deşeurilor 

(instalate și funcționale) 

H. Securitatea la trafic și a 

pietonilor 

Riscuri directe şi 

indirecte pentru traficul 

public şi pietoni cauzate 

de activitățile de 

construcție 

(b) În conformitate cu reglementările naţionale, contractorul se va asigura că şantierul de construcție este protejat în mod corespunzător, 

iar traficul asociat lucrărilor de construcție este reglementat. Acest lucru include, dar nu se limitează la: 

 Semnalizare, indicatoare avertizare, bariere şi indicatoare de redirecționare a traficului: terenul va fi vizibil în mod clar, iar 

publicul este avertizat de toate pericolele potențiale 

 Sistem de gestionare a traficului şi instruirea personalului, în special în privința accesului pe şantier şi teritoriul adiacent cu trafic 

intens. Instalarea pasajelor şi amenajarea trecerilor sigure pentru pietoni în locurile de intersectare cu traficul aferent lucrărilor de 

construcție. 

 Ajustarea orelor de lucru la traficul local, de exemplu, evitarea activităţilor de transport importante, în timpul orelor de vârf etc. 

 Gestionarea activă a traficului pe şantier de către personal instruit şi vizibil, dacă este necesar pentru asigurarea deplasării în 

condiții de siguranţă pentru public. 

 Asigurarea accesului continuu în condiții de siguranţă în încăperi, birouri, magazine şi reşedinţe în timpul activităţilor de 

renovare, în cazul în care clădirea rămâne deschisă pentru public. 

 

 

PARTEA 4: PLANUL DE MONITORIZARE 

Faza 

Ce 

(parametru va fi 

monitorizat?) 

Unde 

(va fi monitorizat 

parametrul?) 

Cum 

 (va fi monitorizat 

parametrul?) 

Când 

(indicați frecvența / 

sau permanent?) 

De ce 

(va fi monitorizat 

parametrul?) 

Costul 

(dacă nu este inclus în 

bugetul proiectului) 

Cine 

(este responsabil de 

monitorizare?) 

Pe parcursul pregătirii 

activității 
       

Pe parcursul implementării 

activității 
       

Pe parcursul supervizării 

activității 
       

 
Sub-debitor:   Semnătura:   Data: 
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Anexa 9. Impacturi de mediu și sociale anticipate și măsuri de atenuare (pe categorii de proiect) 

 

I. Achiziționarea/construcția/modernizarea camerelor frigorifice și/sau a echipamentelor frigorifice 

 
Activitate Impact potențial  Măsuri de atenuare propuse 

Construcție Pierderea resurselor de sol fertil, 

degradarea terenului/solului și 

contaminarea 

 Respectarea proiectului tehnic de construcție/reconstrucție cu reglementările naționale în materie de mediu, siguranță industrială, 

construcții, arhitecturale, tehnologice și de sănătate publică 

 Amplasarea clădirilor pe terenuri cu productivitate scăzută a solului 

 Proiectare adecvată pentru a reduce suprafața în construcție 

 Asigurarea faptului că nicio construcție nouă nu va fi amplasată pe pante, pe malurile râurilor sau pe teren cu soluri instabile. Dacă 

acest lucru este imposibil, asigurarea protecției solului prin structuri de protecție a solului mort și viu 

 Dislocarea solului fertil excavat (dacă există) pe terenurile agricole adiacente 

 Încorporarea caracteristicilor de proiectare de protecție (de exemplu, structuri de drenaj și vegetația plantelor pe versanți) 

 Instalarea unui sistem adecvat de scurgere a apei de ploaie/evacuare a apei pentru a exclude potențialul de inundații, alunecarea de 

teren și/sau procesele de eroziune 

 Evitarea, dacă este posibil, tăierii copacilor și a altor vegetații naturale etc. 

Pericole pentru sănătate și siguranță  Asigurarea faptului că lucrătorii din construcții primesc instrucțiunile de siguranță, echipamentele și haine de lucru 

 Instalarea pe teritoriul instalației a instrucțiunilor/semnelor de avertizare speciale  

 Asigurarea prezenței agenților de siguranță pe teritoriu 

 Asigurarea instalațiilor adecvate de eliminare a deșeurilor sanitare și solide pentru utilizare de către lucrătorii în construcții 

 Asigurarea truselor de prim-ajutor și protecție 

 Asigurarea semnalizării eficiente pentru public și împiedicare accesului pentru public pe toate zonele de construcție expuse 

Consum de energie ridicat  Izolarea camerei/zonelor frigorifice și utilizarea ușilor cu închidere automata și a încăperilor de tranzit 

 Optimizarea proceselor pentru eficiența energetică 

 Reducerea dimensiunii încăperilor frigorifice acolo unde este posibil, dar ținând cont în continuare de siguranța alimentelor 

Generarea deșeurilor  Identificarea căilor și platformelor de colectare și eliminare a tuturor tipurilor majore de deșeuri preconizate a fi generate în urma 

activităților de demolare. 

 Deșeurile minerale din construcții și demolări vor fi separate de deșeurile generale, organice, lichide și chimice prin sortare la fața 

locului și depozitate în containere corespunzătoare. 

 Deșeurile de construcții vor fi colectate și eliminate în mod corespunzător la depozitele de deșeuri autorizate, de către colectorii 

autorizați 

 Păstrarea evidenței/registrelor de evacuare a deșeurilor ca dovadă a gestionării adecvată conform proiectului. 

 Ori de câte ori este posibil, contractorul va reutiliza și recicla materialele adecvate și viabile (cu excepția azbestului) 

 Gestionarea adecvată a azbestului: 

 Dacă azbestul se găsește pe terenul proiectului, acesta va fi marcat clar ca material periculos 

 Când este posibil, azbestul va fi plasat în recipiente/containere și sigilat în mod corespunzător pentru a minimiza expunerea 

 Înainte de evacuare (dacă este necesară evacuarea), azbestul va fi tratat cu un agent de umectare pentru a reduce la minimum praful 

de azbest 

 Azbestul va fi manipulat și evacuat de specialiști calificați și cu experiență 

 Dacă materialul de azbest este depozitat temporar, deșeurile ar trebui să fie plasate în siguranță în recipiente închise și marcate 

corespunzător 
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Activitate Impact potențial  Măsuri de atenuare propuse 

 Azbestul evacuat nu va fi reutilizat 

Diminuarea stratului de ozon  Convertirea agenților frigoriferi din substanțe care epuizează stratul de ozonului (NH3 și clorofluorocarburi) în hidrofluorocarbon 

Funcționare Consum de energie ridicat  Utilizarea compresoarelor frigorifice de mare eficiență care folosesc motoare electrice mai eficiente și care au pierderi mai mici de 

compresor 

 Utilizarea motoarelor de înaltă eficiență care eliberează mai puțină căldură în camera frigorifică comparativ cu motoarele 

convenționale cu inducție 

 Iluminatul de înaltă eficiență poate reduce consumul de energie și poate reduce sarcina de răcire a compresorului 

 Utilizarea unităților de refrigerare cu emisii reduse/cu certificări de eficiență energetică 

 Evitarea refrigerării fructelor, legumelor și a produselor secundare destinate hranei pentru animale prin depozitarea exterioară a 

acestora în zone acoperite curate sau în containere, atunci când condițiile climaterice și proiectul uzinei permite 

 Instruirea personalului local cu privire la întreținerea echipamentelor frigorifice și aplicarea corectă a tehnologiilor de sublimare și 

atmosferă controlată 

Generarea deșeurilor organice  Aplicarea corectă a tehnologiilor de depozitare la rece, implementarea unor bune practici de management 

 Asigurarea depozitării adecvate a fructelor deteriorate și reutilizarea sau transportul lor în siguranță 

Zgomot  În timpul funcționării, acoperitoarele/capacele motoarelor generatoarelor, compresoarelor de aer și a altor echipamente mecanice vor 

fi închise, iar echipamentele vor fi amplasate cât mai departe de zonele rezidențiale 

Impactul asupra sănătății umane  Desfășurarea instrucțiunilor periodice pentru personal cu privire la cerințele de sănătate și securitate în muncă 

 Afișarea la un loc corespunzător a Planului de pregătire în situații de urgență (PPSU) pentru gestionarea agentului frigorific/freonului 

și instruirea personalului privind tratarea scurgerilor de agenți de răcire în caz de apariție. 

 Evitarea poluării aerului și intoxicării lucrătorilor, instalarea în apropierea echipamentului de congelare a indicatorilor speciali pentru 

eventuală deversare a agentului frigorific/freonului 

 Asigurarea măștilor de gaz și echipamentului de protecție pentru respectarea regulilor de siguranță în cazul prezenței sistemelor de 

refrigerare pe bază de amoniac/freon 

 Controlul medical anual al angajaților 

 

 

II. Achiziționarea echipamentelor de prelucrare: sortare, spălare, producerea sucurilor, producerea uleiurilor esențiale, producerea uleiului de floarea-soarelui, 

producerea biocombustibililor, ambalare etc. 

 
Activitate Impact potențial Măsuri de atenuare propuse 

Funcționare Utilizarea excesivă a apei  Instalarea contoarelor de apă pentru a controla și minimiza consumul de apă 

 Minimizarea cantității de apa consumată în timpul proceselor de producție 

 Optimizarea sistemelor de transport a produsului pentru a reduce contactul materiei prime și al produsului cu apa 

 Optimizarea operațiunilor de linie de proces pentru a evita vărsarea materiei prime și a apei, reducând nevoia de tratare a apelor uzate 

și a consumului de energie asociat 

 Reutilizarea fluxurilor de apă în procesele de producție în măsura maximă posibilă, evitând totodată contaminarea apei sau 

compromiterea siguranța alimentelor 

 Adoptarea celei mai bune practici pentru substanțele chimice de curățare a plantelor și (sau) detergenții cu impact minim asupra 

mediului și compatibilitate cu procesele ulterioare de tratare a apelor uzate 

 Atunci când este viabil din punct de vedere economic, luarea în considerare a utilizării rafinării fizice în locul rafinării chimice pentru 

a reduce consumul de apă 

 Aplicarea tehnologiilor de economisire a apei, unde este posibil: 
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Activitate Impact potențial Măsuri de atenuare propuse 

 Recuperarea condensului din procesele de încălzire și reutilizarea apei 

 Închiderea circuitului apei de răcire și recircularea apei de răcire 

Contaminarea apei  Minimizarea apei consumate în timpul proceselor de producție 

 Optimizarea sistemelor de transport a produsului pentru a reduce contactul materiei prime și al produsului cu apa 

 Optimizarea operațiunilor de linie de proces pentru a evita vărsarea materiei prime și apei, reducând nevoia de tratare a apelor uzate și 

a consumului de energie asociat 

 Reutilizarea fluxurilor de apă în procesele de producție în măsura maximă posibilă, evitând în același timp contaminarea apei sau 

compromiterea siguranței alimentelor 

 Adoptarea celei mai bune practici pentru substanțele chimice de curățare a plantelor și (sau) detergenții cu impact minim asupra 

mediului și compatibilitate cu procesele ulterioare de tratare a apelor uzate 

 Atunci când este viabil din punct de vedere economic, luarea în considerare a utilizării rafinării fizice în locul rafinării chimice pentru 

a reduce consumul de apă 

 Utilizarea nămolului necontaminat și efluenților din tratarea apelor uzate la fața locului ca îngrășământ în aplicațiile agricole 

 Eliminarea nămolurilor contaminate de la epurarea apelor uzate la un depozit sanitar sau prin incinerare 

 Folosirea tehnicii de separare a emulsiei pentru a separa uleiurile bogate în CBO și CCO de apele uzate 

 Utilizarea unei grile pentru a acoperi scurgerile din zona de producție și pentru a preveni pătrunderea deșeurilor solide și a lichidelor 

concentrate 

 Selectarea substanțelor chimice de dezinfectare pentru a se potrivi cu operația de curățare aplicată pe echipamentul de proces la tipul 

problemei 

 Aplicarea substanței chimice de curățare folosind doza și aplicația corectă 

 Atunci când este viabil din punct de vedere economic, luarea în considerare a utilizării rafinării fizice în locul rafinării chimice pentru 

a reduce consumul de apă 

 Când este posibil, înlocuirea acidului fosforic cu acidul citric în degresare 

Consum de energie ridicat  Utilizarea tehnologiei și echipamentelor pentru economisirea energiei 

 Iluminatul de înaltă eficiență poate reduce consumul de energie 

 Optimizarea operațiunilor de linie de proces pentru a evita vărsarea materiei prime și apei, reducând nevoia de tratare a apelor uzate și 

a consumului de energie asociat 

 Instruirea operatorilor cu privire la bunele practici de economisire a energiei 

 Generarea deșeurilor  Reducerea pierderilor de produs printr-un control mai bun al producției (de exemplu, monitorizarea și reglarea umidității aerului 

pentru a preveni pierderile de produs prin de formarea mucegaiurilor pe materiale comestibile) 

 Minimizarea timpului de depozitare a stocurilor pentru materiile prime pentru a reduce pierderile cauzate de refacere 

 Monitorizarea și reglarea sistemelor de refrigerare și răcire în timpul depozitării și procesării pentru a minimiza pierderile de produs, a 

optimiza consumul de energie și a preveni mirosurile 

 Curățarea, sortarea și evaluarea produselor alimentare brute la o etapă timpurie, pentru a reduce deșeurile organice și produsele 

subvalorizate la unitatea de procesare 

 Colectarea și reutilizarea materiilor prime respinse pentru fabricarea altor produse 

 Utilizarea containerelor etanșe pentru deșeurile solide și lichide colectate 

 Instruirea personalului cu privire la cele mai bune practici de gestionare a deșeurilor 

Zgomot  În timpul funcționării, acoperitoarele/capacele motoarelor generatoarelor, compresoarelor de aer și a altor echipamente mecanice vor 

fi închise, iar echipamentele vor fi amplasate cât mai departe de zonele rezidențiale 

Poluarea aerului  Prevenirea și reducerea formării prafului: asigurarea menținerii corespunzătoare a echipamentelor de curățare, screening și zdrobire 

pentru a reduce emisiile fugitive și utilizarea ventilației locale de evacuare 

 Reducerea emisiile de miros cu un sistem de scrubber caustic, alcalin sau de ozon 
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Activitate Impact potențial Măsuri de atenuare propuse 

 Utilizarea metodelor și tehnicilor aprobate pentru prevenirea și controlul emisiilor (de exemplu, absorbția) 

 Instalarea barierelor de protecție contra vântului (dacă materia primă este depozitată și prelucrată în zone deschise) 

 Utilizarea de combustibili cu un conținut scăzut de sulf, cum ar fi gazele naturale sau gazul lichefiat de petrol, și utilizarea materiei 

prime cu conținut scăzut de sulf 

 Instalarea sistemelor de filtrare dedicate etc. 

 Prevenirea și controlul COV-urilor: asigurarea recuperării eficiente a solventului prin distilarea uleiului din extractor 

 Selectarea materialelor sau proceselor care nu necesită sau cu o cerere redusă de produse care conțin COV 

 Înlocuirea utilizării solvenților și a altor materiale care au un conținut ridicat de COV 

 Instalarea și modificarea echipamentului pentru a reduce utilizarea solventului în procesul tehnologic 

 Efectuarea unui control primar și secundar strict al emisiilor atmosferice etc. 

Impactul asupra sănătății umane  Desfășurarea instrucțiunilor periodice pentru personal cu privire la cerințele de sănătate și securitate în muncă 

 Semne/instrucțiuni de siguranță, îmbrăcăminte de protecție, dacă este cazul (de exemplu, pălării), dispozitive de siguranță instalate la 

toate utilajele 

 Asigurarea prezenței responsabililor de siguranță pe teren 

 Instalarea grupurilor sanitare corespunzătoare pentru personal 

 Asigurarea cu truse de prim ajutor și protecție adecvate 

 Instalarea unui sistem de ventilație adecvat în încăperea de producție  

 Controlul medical anual al angajaților 

 

 

III. Achiziționarea echipamentelor de control al calității produselor agricole de valoare înaltă pentru laboratoare 

 
Activitate Impact potențial Măsuri de atenuare propuse 

Funcționare Impactul asupra sănătății umane  Desfășurarea instrucțiunilor periodice pentru personal cu privire la cerințele de sănătate și securitate în muncă 

 Semne/instrucțiuni de siguranță, îmbrăcăminte de protecție, dacă este cazul (de exemplu, pălării), dispozitive de siguranță instalate la 

toate utilajele 

 Instalarea unui sistem de ventilație adecvat în încăperea de producție 

 Controlul medical anual al angajaților 

Consumul de energie ridicat  Selectarea și utilizarea tehnologiilor și echipamentelor de economisire a energiei 

 Iluminatul de înaltă eficiență poate reduce consumul de energie 

 Optimizarea operațiunilor de linie de proces pentru a evita vărsarea materiei prime și apei, reducând nevoia de tratare a apelor uzate și 

a consumului de energie asociat 

 Instruirea operatorilor cu privire la bunele practici de economisire a energiei 

Poluarea aerului  Utilizarea metodelor și tehnicilor aprobate pentru prevenirea și controlul emisiilor (de exemplu, absorbția) 

 Instalarea sistemelor de filtrare dedicate etc. 

 Selectarea materialelor sau proceselor care nu necesită sau cu o cerere redusă de produse care conțin COV 

 Înlocuirea utilizării solvenților și a altor materiale care au un conținut ridicat de COV 

 Instalarea și modificarea echipamentului pentru a reduce utilizarea solventului în procesul tehnologic 

 Instalarea și modificarea echipamentelor pentru a reduce utilizarea solventului în procesul tehnologic 

 Efectuarea unui control primar și secundar strict al emisiilor atmosferice etc. 

Generarea deșeurilor toxice (inclusiv 

solvenți și reactivi) 

 Depozitarea temporară pe teren a tuturor substanțelor periculoase sau toxice în containere sigure cu indicarea pe etichetă a detaliilor 

despre compoziție, proprietăți și informații de manipulare 
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 Introducerea recipientelor de substanțe periculoase în containere etanșe pentru a preveni deversarea și scurgerea 

 Transportarea deșeurilor de către transportatori speciali autorizați și eliminarea acestora la o instalație autorizată, pe platformele de 

eliminare a deșeurilor toxice special autorizate 

 Vopselele cu ingrediente toxice sau solvenții sau vopsele pe bază de plumb nu vor fi utilizate 

 

 

IV. Achiziționarea/construcția/modernizarea instalațiilor de procesare și/sau depozitare 

 
Activitate Impact potențial Măsuri de atenuare propuse 

Construcție Pierderea resurselor de sol fertil, 

degradarea terenului/solului și 

contaminarea 

 Respectarea proiectului tehnic de construcție/reconstrucție cu reglementările naționale în materie de mediu, siguranță industrială, 

construcții, arhitecturale, tehnologice și de sănătate publică 

 Amplasarea clădirilor pe terenuri cu productivitate scăzută a solului 

 Proiectare adecvată pentru a reduce suprafața în construcție 

 Asigurarea faptului că nicio construcție nouă nu va fi amplasată pe pante, pe malurile râurilor sau pe teren cu soluri instabile. Dacă 

acest lucru este imposibil, asigurarea protecției solului prin structuri de protecție a solului mort și viu 

 Dislocarea solului fertil excavat (dacă există) pe terenurile agricole adiacente 

 Încorporarea caracteristicilor de proiectare de protecție (de exemplu, structuri de drenaj și vegetația plantelor pe versanți) 

 Instalarea unui sistem adecvat de scurgere a apei de ploaie/evacuare a apei pentru a exclude potențialul de inundații, alunecarea de 

teren și/sau procesele de eroziune 

 Evitarea, dacă este posibil, tăierii copacilor și a altor vegetații naturale etc. 

Pericole pentru sănătate și siguranță  Asigurarea faptului că lucrătorii din construcții primesc instrucțiunile de siguranță, echipamentele și haine de lucru 

 Instalarea pe teritoriul instalației a instrucțiunilor/semnelor de avertizare speciale  

 Asigurarea prezenței agenților de siguranță pe teritoriu 

 Asigurarea instalațiilor adecvate de eliminare a deșeurilor sanitare și solide pentru utilizare de către lucrătorii în construcții 

 Asigurarea truselor de prim-ajutor și protecție 

 Asigurarea semnalizării eficiente pentru public și împiedicare accesului pentru public pe toate zonele de construcție expuse 

Consum de energie ridicat  Izolarea camerei/zonelor frigorifice și utilizarea ușilor cu închidere automata și a încăperilor de tranzit 

 Optimizarea proceselor pentru eficiența energetică 

Generarea deșeurilor de construcție  Identificarea căilor și platformelor de colectare și eliminare a tuturor tipurilor majore de deșeuri preconizate a fi generate în urma 

activităților de demolare. 

 Deșeurile minerale din construcții și demolări vor fi separate de deșeurile generale, organice, lichide și chimice prin sortare la fața 

locului și depozitate în containere corespunzătoare. 

 Deșeurile de construcții vor fi colectate și eliminate în mod corespunzător la depozitele de deșeuri autorizate, de către colectorii 

autorizați. 

 Păstrarea evidenței/registrelor de evacuare a deșeurilor ca dovadă a gestionării adecvată conform proiectului. 

 Ori de câte ori este posibil, contractorul va reutiliza și recicla materialele adecvate și viabile (cu excepția azbestului). 

 Gestionarea adecvată a azbestului: 

 Dacă azbestul se găsește pe terenul proiectului, acesta va fi marcat clar ca material periculos 

 Când este posibil, azbestul va fi plasat în recipiente/containere și sigilat în mod corespunzător pentru a minimiza expunerea 

 Înainte de evacuare (dacă este necesară evacuarea), azbestul va fi tratat cu un agent de umectare pentru a reduce la minimum praful 

de azbest 

 Azbestul va fi manipulat și evacuat de specialiști calificați și cu experiență 

 Dacă materialul de azbest este depozitat temporar, deșeurile ar trebui să fie plasate în siguranță în recipiente închise și marcate 
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Activitate Impact potențial Măsuri de atenuare propuse 

corespunzător 

 Azbestul evacuat nu va fi reutilizat 

Operare Consum de energie ridicat  Utilizarea tehnologiilor și echipamentelor de economisire a energiei 

 Iluminatul de înaltă eficiență poate reduce consumul de energie 

 Optimizarea operațiunilor de linie de proces pentru a evita vărsarea materiei prime și a apei, reducând nevoia de tratare a apelor uzate 

și a consumului de energie asociat 

 Instruirea operatorilor cu privire la bunele practici de economisire a energiei 

Poluarea apei  Aprobarea de către autoritățile locale a instalării unui sistem de canalizare adecvat și asigurarea unei alimentări constante cu apă în 

încăperea de spălare/sortare/ambalare, în timpul renovării instalației 

 Înainte de a fi deversați în corpurile de apă receptoare, efluenţii de la sistemele individuale de tratare a apelor uzate trebuie să fie 

tratați pentru a corespunde criteriilor minime de calitate stabilite de instrucţiunile naţionale privind calitatea efluenţilor şi de tratare a 

apelor uzate 

 Desfășurarea monitorizării noilor sisteme de ape uzate (înainte/după) 

Generarea deșeurilor organice  Reducerea pierderilor de produs printr-un control mai bun al producției (de exemplu, monitorizarea și reglarea umidității aerului 

pentru a preveni pierderile de produs prin formarea de mucegai pe materiale comestibile) 

 Minimizarea timpului de depozitare a stocurilor pentru materiile prime pentru a reduce pierderile cauzate de refacere 

 Monitorizarea și reglarea sistemele de refrigerare și răcire în timpul depozitării și procesării pentru a minimiza pierderile de produs, a 

optimiza consumul de energie și a preveni mirosurile 

 Curățarea, sortarea și evaluarea produselor alimentare brute la o etapă timpurie, pentru a reduce deșeurile organice și produsele 

subvalorizate la unitatea de procesare 

 Colectarea și reutilizarea materiilor prime respinse pentru fabricarea altor produse 

 Utilizarea containerelor etanșe pentru deșeurile solide și lichide colectate 

 Instruirea personalului cu privire la cele mai bune practici de gestionare a deșeurilor 

Zgomot  În timpul funcționării, acoperitoarele/capacele motoarelor generatoarelor, compresoarelor de aer și a altor echipamente mecanice vor 

fi închise, iar echipamentele vor fi amplasate cât mai departe de zonele rezidențiale 

Impactul asupra sănătății umane  Desfășurarea instrucțiunilor periodice pentru personal cu privire la cerințele de sănătate și securitate în muncă 

 Semne/instrucțiuni de siguranță, îmbrăcăminte de protecție, dacă este cazul (de exemplu, pălării), dispozitive de siguranță instalate la 

toate utilajele 

 Asigurarea prezenței responsabililor de siguranță pe teren 

 Instalarea grupurilor sanitare corespunzătoare pentru personal 

 Asigurarea cu truse de prim ajutor și protecție adecvate 

 Instalarea unui sistem de ventilație adecvat în încăperea de producție  

 Controlul medical anual al angajaților 

 

Referințe: 

Orientările Băncii Mondiale privind Mediul, Sănătatea și Siguranța – http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/Content/EnvironmentalGuidelines 

Politicile Operaționale ale Băncii Mondiale OP 4.01 Evaluarea de mediu – 

http://wbln0018.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/toc2/9367A2A9D9DAEED38525672C007D0972?OpenDocument 

 

 

http://wbln0018.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/toc2/9367A2A9D9DAEED38525672C007D0972?OpenDocument


Cadrul de Management de Mediu și Social 

 87 

 

Anexa 10. Considerații privind COVID-19 în proiectele de construcție/lucrări civile 

(model) 
 

Având în vedere noua situație în legătură cu apariția virusului COVID-19, pe lângă măsurile standard de 

securitate și protecție la locul de muncă, se impune implementarea măsurilor protecție împotriva infectării 

cu COVID-19. 

 

Fără îndoială, contractorii se vor confrunta cu multe provocări în noua situație, cum ar fi: 

 

 Incapacitatea de a achiziționa echipamente de protecție și dezinfectanți din cauza lipsei 

acestora pe piață, 

 Lipsa forței de muncă din cauza limitărilor de deplasare și absenței de la muncă, 

 Incapacitatea de a furniza materiale și echipamente de lucru din cauza reducerii activității în 

toate segmentele vieții din țară, 

 Îngrijorările angajaților cu privire la mijloacele de trai din cauza volumului redus de muncă 

etc. 

 

În primul rând, este necesară implementarea măsurilor de protecție împotriva infectării cu COVID-19 

adoptate de Guvernul Republicii Moldova la propunerea Comisiei Naționale pentru Sănătate Publică și a 

Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Aceste măsuri ar trebui să fie actualizate în mod 

constant, în conformitate cu ultimele dispoziții introduse de Guvern. 

 

Contractorul este obligat să numească o persoană responsabilă care va urmări măsurile adoptate de 

Guvern și va asigura punerea în aplicare a acestora pe șantierul de construcții al proiectului. 

 

Paginile web ale instituțiilor naționale responsabile de monitorizarea situației în legătură cu COVID-19, 

unde contractorul poate găsi informații și recomandări actualizate: 

 

 Guvernul Republicii Moldova – https://gov.md/ro 

 Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale – https://msmps.gov.md/en 

 Agenția Națională de Sănătate Publică – https://ansp.md/ 

 

De asemenea, contractorul trebuie să pună în aplicare cerințele introduse de Banca Mondială 

referitoare la protecția împotriva infectării cu COVID-19.  

 

În ceea ce privește considerațiile cu privire la COVID-19 în proiectele de construcții/lucrări civile 

recomandate de Banca Mondială, acestea sunt împărțite pe mai multe segmente/aspecte și sunt prezentate 

în detalii în Tabelul.  

 

 

Tabelul: Considerații privind COVID-19 în proiectele de construcție/lucrări civile recomandate de BM 

 
Aspecte legate 

de Covid-19  

Tipul activităților 

Contractorul va trebui să identifice măsuri pentru a aborda situația în legătură cu COVID-19, ținând cont de locație, resursele 

existente ale proiectului, disponibilitatea consumabilelor, capacitatea serviciilor locale de urgență/medicale, nivelul de 

răspândire a virusului în zonă. 

UIP și contractorul vor stabili proceduri specifice pentru soluționarea problemelor asociate virusului COVID-19 pe șantier. 

Procedurile vor fi implementate, documentate și actualizate în conformitate cu ultimele modificări introduse de Guvern și 

condițiile de pe șantier. 

Evaluarea 

caracteristicilor 

forței de muncă 

• Contractorul va întocmi profilul detaliat al forței de muncă implicate în proiect, activitățile-cheie 

de lucru, programul pentru desfășurarea acestor activități, contracte pe diferite durate și rotații; 

• Va fi prevăzută separarea lucrătorilor care locuiesc la domiciliul lor (cu alte cuvinte, lucrătorii 

din comunitate), lucrătorii care rămân peste noapte în comunitățile locale și lucrători care sunt 

cazați pe șantier (adică tabăra muncitorilor). Atunci când este posibil, ar trebui să identifice și 

lucrătorii care pot fi mai expuși riscului de a se infecta cu COVID-19, cei cu probleme de 

https://gov.md/ro
https://msmps.gov.md/en
https://ansp.md/
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Aspecte legate 

de Covid-19  

Tipul activităților 

sănătate existente sau care ar putea fi altfel expuși riscului; 

• Ar trebui să se ia în considerare modalitățile prin care se poate reduce la minim deplasarea 

muncitorilor pe teritoriul terenului și în afara acestuia. Aici se încadrează prelungirea duratei 

contractelor existente, pentru a evita reîntoarcerea lucrătorii acasă, în zonele afectate, sau 

revenirea pe șantier din zonele afectate. 

Intrarea / ieșirea 

pe teritoriul 

șantierului și 

verificări înainte 

de începerea 

lucrului 

• Instituirea unui sistem de control la intrarea/ieșirea de pe teren, asigurarea hotarelor terenului și 

marcarea cu semne a punctelor de intrare/ieșire (dacă acestea nu există deja). Intrarea/ieșirea pe 

teren va fi documentată; 

• Instruirea personalului de securitate în baza sistemului (îmbunătățit) care a fost creat pentru 

securizarea terenului și controlul intrărilor/ieșirilor, comportamentele necesare din partea lor în 

aplicarea unui astfel de sistem și orice considerente specifice COVID -19; 

• Instruirea personalului care va monitoriza intrarea pe teren, asigurarea acestuia cu resursele de 

care au nevoie pentru a documenta intrarea lucrătorilor, a efectua verificări de temperatură și a 

înregistra detaliile oricărui lucrător căruia i se refuză intrarea; 

• Confirmarea faptului că lucrătorii sunt apți pentru muncă înainte de a intra pe șantier sau de a 

începe munca. În timp ce procedurile ar trebui să fie deja în vigoare, o atenție deosebită va fi 

acordată lucrătorilor cu probleme de sănătate sau care ar putea fi altfel expuși riscului. Trebuie 

luată în considerare demobilizarea personalului cu probleme de sănătate; 

• Verificarea și înregistrarea temperaturii corpului lucrătorilor și a altor persoane care intră pe 

teren sau care trebuie să auto-raporteze înainte sau la intrarea pe șantier; 

• Informarea zilnică a lucrătorilor înainte de începerea orelor de muncă, cu accent pe considerente 

specifice COVID-19, inclusiv eticheta respirației, igiena mâinilor și măsuri de distanțare, 

folosind demonstrații și metode participative; 

• În timpul ședințelor zilnice, lucrătorilor li se va reaminti despre necesitatea auto-monitorizării în 

cazul eventualelor simptome (febră, tuse și alte simptome respiratorii) și să raporteze 

supraveghetorului sau persoanei responsabile de aplicarea măsurilor anti-COVID-19 dacă au 

simptome sau se simt rău; 

• Lucrătorii care revin din zonele afectate sau care au fost în contact cu o persoană infectată le va 

fi interzis accesul pe teren timp de 14 zile sau (dacă acest lucru nu este posibil) izolarea 

acestora timp de 14 zile; 

• Accesul lucrătorilor bolnavi pe teren va fi interzis. Ei vor fi referiți la unitățile medicale locale, 

dacă este necesar sau vor sta izolați la domiciliu timp de 14 zile. 

Măsuri de igienă 

generale 

• Plasarea afișelor și semnelor pe teritoriul șantierului, cu imagini și text în limbile locale (MK / 

ALB); 

• Asigurarea dispozitivelor de spălare a mâinilor echipate cu săpun, prosoape din hârtie de unică 

folosință și coșuri de gunoi închise, amplasate în locurile cheie de pe teren, inclusiv la 

intrări/ieșiri din zonele de lucru; la locul de amplasare a grupului sanitar, cantinei sau 

distribuției de alimente sau apă potabilă; în spațiile de cazare a lucrătorilor; la stațiile de 

deșeuri; la magazine; în spațiile comune. În cazul în care dispozitivele de spălare a mâinilor nu 

există sau nu sunt adecvate, vor fi întreprinse măsuri pentru instalarea lor. De asemenea, pot fi 

utilizate produsele igienizante pe bază de alcool (dacă este disponibil, 60-95% alcool); 

• Instruirea lucrătorilor și a personalului de teren cu privire la semnele și simptomele COVID-19, 

modul în care se răspândește virusul, cum să se protejeze (inclusiv spălarea regulată a mâinilor 

și distanțarea socială) și ce trebuie să facă dacă ei sau alte persoane au simptome; 

• Amenajarea unei zone în spațiul de cazare al lucrători pentru auto-carantină, precum și pentru 

izolarea personalului care ar putea fi infectat. 

Curățenia și 

eliminarea 

deșeurilor 

• Dotarea personalului de curățenie cu echipamente, materiale și dezinfectanți adecvați pentru 

curățare; 

• Instruirea personalului de curățenie cu privire la procedurile de curățenie corespunzătoare și 

frecvența corespunzătoare în zonele des utilizate sau cu risc ridicat; 

• În cazul în care se anticipează că va fi solicitat personalul de curățenie pentru a curăța zonele 

care au fost sau sunt suspectate că au fost contaminate cu COVID-19, asigurați-l cu 

echipamente individuale de protecție (EIP) adecvate: halate sau șorțuri, mănuși, protecție pentru 

ochi (măști, ochelari sau viziere) și cizme sau încălțăminte de lucru închise. Dacă nu sunt 

disponibile EIP corespunzătoare, personalul de curățenie va fi dotat cu cele mai bune alternative 

disponibile; 

• Instruirea personalului de curățenie privind măsurile de igienă corespunzătoare (inclusiv 

spălarea mâinilor) înainte, în timpul și după desfășurarea activităților de curățare; cum să 

utilizeze în siguranță EIP (acolo unde este necesar); privind controlul deșeurilor (inclusiv pentru 

EIP și materiale de curățare utilizate); 

• Orice deșeuri medicale generate în timpul îngrijirii lucrătorilor bolnavi vor fi colectate în 
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condiții de siguranță în containere sau saci special desemnați și tratate și eliminate conform 

cerințelor relevante. Dacă este necesară arderea deschisă și incinerarea deșeurilor medicale, 

aceasta ar trebui să fie cu o durată cât mai limitată. Deșeurile vor fi reduse și segregate, astfel 

încât să fie incinerate doar cea mai mică cantitate de deșeuri. 

Ajustarea 

practicilor de 

lucru 

• Reducerea dimensiunii echipelor de lucru; 

• Limitarea numărului de lucrători care se află pe teren în același timp; 

• Trecerea la munca prin rotație de 24 de ore; 

• Adaptarea sau reproiectarea proceselor de muncă în cazul activități și sarcinilor specifice de 

lucru pentru a permite distanțarea socială și instruirea lucrătorilor în aceste procese; 

• Continuarea instruirilor în domeniul siguranță obișnuite, cu adăugarea considerentelor specifice 

COVID-19. Instruirea va include utilizarea corectă a EIP obișnuit. Deși la data redactării acestei 

note, recomandarea generală este că lucrătorii în construcții nu au nevoie de EIP specifice 

pentru COVID-19, acest aspect trebuie re-examinat; 

• Organizarea (acolo unde este posibil) a pauzelor de lucru în aer liber, pe teritoriul terenului; 

• Analizarea posibilității modificării planului cantinei (aranjarea meselor/scaunelor) și a orelor 

mesei, pentru a permite distanțarea socială și accesul treptat la și/sau restricționarea temporară a 

accesului la facilitățile de agrement care pot exista pe teren, inclusiv săli de sport; 

• La un moment dat, poate fi necesară revizuirea programului general al proiectului, pentru a 

evalua măsura în care acesta trebuie ajustat (sau munca oprită complet) pentru a reflecta 

practicile de muncă prudente, expunerea potențială a lucrătorilor și a comunității și 

disponibilitatea materialelor de construcție, ținând cont de recomandările și instrucțiunile 

Guvernului. 

Serviciile 

medicale ale 

proiectului 

• Extinderea infrastructurii medicale și pregătirea zonelor în care pacienții pot fi izolați. Spațiile 

de izolare vor fi amplasate departe de spațiile de cazare și de activitățile în desfășurare. Acolo 

unde este posibil, lucrătorii vor fi asigurați fiecare cu câte o cameră bine ventilată (ferestre și 

ușa deschisă). În cazul în care acest lucru nu este posibil, spațiile de izolare vor permite cel 

puțin 1 metru între lucrătorii din aceeași încăpere, separarea lucrătorilor cu perdelele, dacă este 

posibil. Muncitorii bolnavi își vor limita deplasările pe teren, evitând zonele și spațiile comune, 

nu vor fi acceptați vizitatorii până când nu vor avea 14 zile fără simptome. Dacă trebuie să 

utilizeze zonele și spațiile comune (de exemplu, bucătăria sau cantina), vor face acest lucru 

numai atunci când lucrătorii neafectați nu sunt prezenți; zona/spațiul vor fi curățate înainte și 

după o astfel de utilizare. 

• Instruirea personalului medical, cu includerea recomandărilor actuale ale OMS cu privire la 

COVID-19 și recomandările cu privire specificul COVID-19. În cazul în care este suspectată 

infecția cu COVID-19, prestatorii de servicii medicale de la fața locului vor trebui să urmeze 

îndrumările interimare ale OMS cu privire la prevenirea și controlul infecțiilor în timpul 

îngrijirii sănătății atunci când se suspectează o infectare cu noul coronavirus (nCoV); 

• Evaluarea stocului curent de echipamente, consumabile și medicamente pe teren și obținerea 

unui stoc suplimentar, acolo unde este necesar și posibil. Aceasta ar putea include EIP 

medicale, precum halate, șorțuri, măști medicale, mănuși, protecție pentru ochi, etc.;  

• Revizuirea metodelor existente de gestionare a deșeurilor medicale, inclusiv sistemele de 

depozitare și eliminare. 

Servicii 

medicale locale 

și alte servicii 

• Desfășurarea unor discuții preliminare cu unitățile medicale specifice, pentru a conveni asupra 

acțiunilor a fi întreprinse în cazul în care este necesară referirea lucrătorilor bolnavi; 

• Obținerea informațiilor cu privire la resursele și capacitatea serviciilor medicale locale (de 

exemplu, numărul de paturi, disponibilitatea personalului instruit și consumabile esențiale); 

• Clarificarea modului în care un lucrător bolnav va fi transportat la unitatea medicală și 

verificarea disponibilității unui astfel de transport; 

• Coordonarea cu serviciile medicale locale/unitățile medicale specifice a sferei serviciilor care 

urmează să fie prestate, procedura de preluare a pacienților și (după caz) eventualele costuri sau 

plăți care ar putea fi implicate; 

• De asemenea, elaborarea unei proceduri pentru ca managementul proiectului să cunoască care 

sunt acțiunile a fi întreprinse în cazul producerii nefericitului eveniment – decesul unul lucrător 

bolnav de COVID-19. În timp ce procedurile normale ale proiectului vor continua să se aplice, 

COVID-19 poate ridica alte probleme din cauza naturii infecțioase a maladiei. Proiectul ar 

trebui să ia legătura cu autoritățile locale relevante pentru a coordona acțiunile, inclusiv orice 

raportare sau alte cerințe în conformitate cu legislația națională; 

Cazuri sau 

raspândirea 

virusului 

• Dacă un lucrător prezintă simptome de COVID-19 (de exemplu, febră, tuse uscată, oboseală), 

acesta trebuie îndepărtat imediat de la activitățile de muncă și izolat pe teren; 

• Lucrătorul trebuie transportat la unitatea medicală locală pentru a fi testat (dacă testarea este 

disponibilă și permisă în conformitate cu legislația națională); 
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• Dacă testul pentru COVID-19 este pozitiv sau dacă testarea nu este posibilă, lucrătorul trebuie să 

fie izolat în continuare. Izolarea se va asigura fie pe teren, fie la domiciliu. Dacă lucrătorul 

urmează să fie izolat acasă, acesta trebuie transportat la domiciliu cu mijlocul de transport 

prevăzut de proiect; 

• Spațiul/zona unde s-a aflat lucrătorul bolnav va fi supusă procedurilor extinse de dezinfectare cu 

utilizarea unui dezinfectant cu un conținut ridicat de alcool. Abia după această procedură, în 

zona respectivă pot fi reluate lucrările. Instrumentele utilizate de lucrător trebuie curățate cu 

ajutorul unui dezinfectant, iar EIP aruncate; 

• Colegilor (adică muncitorii cu care lucrătorul bolnav a fost în contact strâns) li se va cere să-și 

suspende activitatea și să intre în carantină timp de 14 zile, chiar dacă nu au simptome; 

• Membrilor familiei și celorlalți contacți apropiați ai lucrătorului li se va cere să intre în carantină 

timp de 14 zile, chiar dacă nu au simptome; 

• Dacă se confirmă un caz de COVID-19 la un lucrător pe teren, accesul vizitatorilor pe teren va fi 

restricționat, iar grupurile de lucrători vor fi izolați unul de celălalt, pe cât posibil; 

• Lucrătorii care locuiesc la domiciliu și care au un membru al familiei confirmat sau suspectat de 

infecția cu COVID-19 vor intra singuri în carantină și nu li se va permite accesul pe terenul 

proiectului timp de 14 zile, chiar dacă nu au simptome; 

• Muncitorii vor fi remunerați în continuare pe parcursul perioadelor de boală, izolare sau 

carantină sau dacă li se cere să înceteze munca, în conformitate cu legislația națională; 

• Îngrijirile medicale (fie pe teren, fie la un spital sau clinică locală) acordate lucrătorilor vor fi 

plătite de către angajator. 

Continuitatea 

aprovizionării cu 

materiale și   

activitățile 

proiectului 

• Identificarea persoanelor de rezervă, în cazul în care persoanele cheie din cadrul echipei de 

management al proiectului (UIP, Inginerul supervizor, Contractorul, Subcontractorii) se 

îmbolnăvesc; comunicarea numelor acestor persoane, astfel încât toți cei implicați să cunoască 

aranjamentele care au fost puse în aplicare; 

• Documentarea procedurilor, astfel încât acestea să fie cunoscute tuturor persoanelor implicate și 

să fie evitată bazarea pe cunoștințele unei persoane; 

• Înțelegerea lanțului de aprovizionare pentru alimentarea necesară cu energie, apă, produse 

alimentare, consumabile medicale și echipamente de curățare, analizarea modului în care 

aprovizionarea ar putea fi afectată și care sunt alternativele disponibile. Este importantă 

revizuirea timpurie și proactivă a lanțurilor de aprovizionare internaționale, regionale și 

naționale, în special în cazul aprovizionărilor critice pentru proiect, de exemplu combustibil, 

produse alimentare, medicamente, produse de curățenie și alte livrări esențiale). Planificarea 

unei întreruperi de 1-2 luni a aprovizionării cu bunuri critice poate fi o idee bună în cazul 

proiectelor din zonele mai îndepărtate; 

• Plasarea comenzilor pentru procurarea consumabilelor critice. Dacă nu sunt disponibile, luați în 

considerare alternativele (acolo unde este posibil); 

• Luarea în considerare a modalităților de securitate existente și dacă acestea vor fi adecvate în 

cazul întreruperii operațiunilor normale ale proiectului; 

• Analizarea în ce moment poate surveni necesitatea ca proiectul să reducă semnificativ sau să 

suspende complet munca, și ce ar trebui de întreprins pentru a se pregăti de acest moment, 

precum și de reluarea activității atunci când acest lucru este posibil sau fezabil. 

Planificarea de 

urgență în cazul 

apariției unui 

focar 

Planul de urgență care urmează a fi elaborat pentru fiecare teren, ar trebui să stabilească 

procedurile care vor fi puse în aplicare în cazul apariției unui focar de COVID-19 pe teren. Planul 

de urgență ar trebui să fie elaborat în consultare cu instituțiile naționale și locale din domeniul 

sănătății și va urma recomandările Guvernului pentru răspunsul la COVID-19, în scopul asigurării 

implementării măsurilor pentru izolarea, îngrijirea și tratamentul efectiv al lucrătorilor care au 

contractat COVID-19. Planul de urgență ar trebui să ia în considerare și răspunsul pentru situația 

în care se îmbolnăvește un număr semnificativ de lucrători, atunci când există probabilitatea ca 

accesul pe și de pe teritoriul terenului să fie restricționat în scopul evitării răspândiri. 

 

Măsurile de urgență vor fi elaborate și comunicate lucrătorilor pentru: 

 

• Procedurile de izolare și testare a lucrătorilor (și a celor cu care au fost în contact) care prezintă 

simptome; 

• Îngrijirea și tratamentul lucrătorilor, inclusiv unde și cum va fi asigurat acest lucru; 

• Asigurarea aprovizionărilor corespunzătoare cu apă, produse alimentare, consumabile medicale 

și echipamente de curățenie în cazul apariției unui focar pe teren, în special în cazul în care 

accesul la teren ar trebui restricționat sau circulația bunurilor este limitată. 

Mai exact, planul ar trebui să stabilească acțiunile a fi întreprinse dacă cineva se îmbolnăvește de 

COVID-19 pe teren. Planul va: 
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• Stabili modalități de plasare a persoanei într-o cameră sau zonă în care este izolată de ceilalți la 

locul de muncă, limitând numărul de persoane care intră în contact cu persoana respectivă și 

contactarea autorităților locale de sănătate; 

• Analiza modul de identificare a persoanelor care pot fi expuse riscului (de exemplu, din cauza 

unei afecțiuni pre-existente, cum ar fi diabetul, boli de inimă și plămâni sau ca urmare a 

vârstei mai înaintate) și de susținere a acestor persoane, fără a atrage stigmatizarea și 

discriminarea la locul de muncă; și 

• Analiza măsurile de urgență și de continuare a activității în cazul apariției unui focar în 

comunitatea vecină. 

 

Planurile de urgență ar trebui să ia în considerare modalitățile de depozitare și eliminare a 

deșeurilor medicale, care pot crește în volum și care pot fi contagioase câteva zile (în funcție de 

material). Trebuie discutat și agreat sprijinul de care poate avea nevoie personalul medical de pe 

teren, precum și aranjamentele pentru transportarea (fără risc de infecție încrucișată) lucrătorilor 

bolnavi către unitățile de terapie intensivă sau unități medicale. 

 

Planurile de urgență ar trebui să ia în considerare și modul de menținere a securității lucrătorilor 

de pe teren și a comunității în cazul în care terenul se închide pentru a se conforma politicilor 

naționale sau corporative, sau se impune suspendarea activității sau dacă se îmbolnăvește un 

număr semnificativ lucrători. Este important ca măsurile de securitate la locul de muncă să fie 

examinate de un specialist în securitate și puse în aplicare înainte de oprirea zonelor de lucru. 

Instruirea și 

comunicarea cu 

lucrătorii 

• Informarea și implicarea periodică a lucrătorilor (de exemplu, prin instruiri, primării, 

instrumente) pentru a sublinia măsurile întreprinse de conducere pentru a face față riscurilor în 

infectării cu COVID-19. Lucrătorii vor avea posibilitatea de a adresa întrebări, de a-și exprima 

îngrijorarea și de a veni cu sugestii; 

• Instruirea va aborda probleme de discriminare sau prejudecăți în cazul în care un lucrător se 

îmbolnăvește și va oferi o înțelegere a descrierii traiectoriei virusului, acolo unde lucrătorii se 

întorc la muncă; 

• Instruirea va acoperi toate problemele care sunt întâmpinate în mod normal pe șantier, inclusiv 

utilizarea procedurilor de siguranță, utilizarea EIP în construcții, probleme de sănătate și 

securitate în muncă și codul de conduită, ținând cont de faptul că practicile de muncă ar fi putut 

fi ajustate; 

• Comunicările ar trebui să fie clare, bazate pe fapte și concepute pentru a fi ușor înțelese de 

lucrători, de exemplu, prin afișarea informațiilor privind spălarea mâinilor și distanțarea socială 

și acțiunile a fi întreprinse dacă un lucrător prezintă simptome. 

Comunicarea și 

contactul cu 

comunitatea 

• Comunicările vor fi clare, regulate, bazate pe fapte și concepute pentru a fi ușor înțelese de 

membrii comunității; 

• Pentru comunicări, vor fi utilizate mijloacele disponibile. În cele mai multe cazuri, întâlnirile 

față în față cu comunitatea sau reprezentanții comunității nu vor fi posibile. Alte forme de 

comunicare vor fi utilizate; platforme online, rețele sociale, afișe, broșuri, radio, SMS-uri, 

întâlniri virtuale. Mijloacele utilizate vor ține cont de capacitatea diferiților membri ai 

comunității de a le accesa, pentru a se asigura că comunicarea ajunge la aceste grupuri; 

• Comunitatea ar trebui să fie conștientă de procedurile instituite pe șantier pentru a răspunde 

problemelor legate de COVID-19. Aici vor fi incluse toate măsurile care sunt puse în aplicare 

pentru a limita sau a interzice contactul dintre lucrători și comunitate. Comunitatea va fi 

înștiințată despre procedura de intrare/ieșire de pe șantier, instruirea oferită lucrătorilor și 

procedura care va fi urmată de proiect în cazul în care un lucrător se îmbolnăvește. 

Raportarea cu 

privire la Covid-

19  

Contractorul trebuie să raporteze orice focar ca un incident „grav”. Contractorul trebuie să 

informeze debitorul despre orice îngrijorare sau problemă legată de acordarea asistenței 

lucrătorilor infectați pe șantierul proiectului, în special dacă rata de infectare se apropie de 50% 

din personal. 
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Anexa 11. Structura recomandată pentru Planul de Gestionare a Dăunătorilor 

 

PLANUL DE GESTIONARE A DĂUNĂTORILOR 

 

1. Contextul: 

i) descrie scopul Planului, 

ii) indică autoritățile responsabile de gestionarea dăunătorilor, și 

iii) anunță obiectivul programului de gestionare a dăunătorilor;  

 

2. Responsabilitățile persoanelor (de ex., directorul de program, președintele comisiei de sănătate, coordonatorul 

măsurilor de gestionare a dăunătorilor, personalul responsabil cu acțiunile de gestionare a dăunătorilor etc.) 

 

3. Informații generale, care vor furniza date privind utilizarea terenului și a solului, în zona în care se aplică 

pesticidele; climă, geomorfologie, așezări în zona de interes, populație, ape de suprafață etc., precum și inventarierea 

utilizării terenului și planul de amplasare a instalațiilor  

 

4. Prioritatea acțiunilor în materie de gestionare a dăunătorilor (de exemplu, vegetație nedorită, dăunătorii 

reprezentați de vertebrate etc.) 

 

5. Gestionarea integrate a dăunătorilor 

5.1 Principiile gestionării integrate a dăunătorilor sunt: 

a) Controlul fizic și mecanic. Acest tip de control modifică mediul de trai al dăunătorilor, captează și 

îndepărtează dăunătorii acolo unde nu sunt doriți sau îi exclude. Exemple de control de acest tip 

includ: eliminarea adăposturilor acestora prin sigilare sau umplerea golurilor, screening, etc.  

b) Control cultural. Strategiile acestei metode implică manipularea condițiilor de mediu pentru a suprima 

sau elimina dăunătorii. De exemplu, împrăștierea gunoiului de grajd în câmp, pentru ca acesta să se 

poată usca, împiedică înmulțirea muștelor. Eliminarea hranei și apei pentru dăunători prin bune practici 

sanitare poate împiedica creșterea populației dăunătoare sau creșterea lor peste o anumită cantitate.  

c) Control biologic. Prin această strategie de control, prădătorii, paraziții sau organismele cauzatoare de 

boli sunt utilizați pentru a controla populațiile dăunătoare. Muștele sterile pot fi utilizate în scopul 

reducerii înmulțirii acestora. Pot fi utilizați viruși și bacterii care controlează creșterea sau ucid 

insectele. Viespile parazite pot fi introduse pentru a ucide ouăle, larvele sau distruge insectele aflate la 

alte stadii de viață. Controlul biologic poate fi eficient și atunci când este aplicat în mod individual, dar 

este adesea utilizat împreună cu alte tipuri de control. 

d) Control chimic. Pesticidele ucid organismele vii, indiferent că sunt plante sau animale. La un moment 

dat, substanțele chimice au fost considerate cel mai eficient control disponibil, dar rezistența 

dăunătorilor a făcut ca multe pesticide să fie ineficiente. Tendința este de a utiliza pesticide care au 

acțiuni reziduale limitate. În timp ce aceasta a redus expunerea umană și a diminuat impactul asupra 

mediului, costul controlului chimic a crescut datorită cerințelor pentru aplicarea mai frecventă. Întrucât 

utilizarea substanțelor chimice atrage după sine implementarea măsurilor de protecția personală, 

manipularea și cerințele speciale de depozitare a substanțelor, costul general al utilizării substanțelor 

chimice ca măsură unică de control poate fi destul de ridicat în comparație cu metodele de control 

nechimice. 

5.2 Descrierea managementului integrat al dăunătorilor.  

Acest subcapitol conține o descriere separată a fiecărui dăunător major sau categorie de dăunători similari, după 

teren/suprafață.  

5.3 Volumul anual de muncă necesar pentru supraveghere, prevenire și control.  

În acest subcapitol va fi indicat numărul de ore de lucru necesare pentru supraveghere, prevenire și combaterea 

dăunătorilor. 

 

6. Aspecte de sănătate și siguranță. Acest capitol va conține cerințele de sănătate și securitate după cum urmează: 

6.1 Supravegherea medicală a personalului implicat în combaterea dăunătorilor. Tot personalul care lucrează 

cu pesticidele va fi inclus într-un program de supraveghere medicală. 

6.2 Comunicarea pericolelor. Personalul implicat în gestionarea dăunătorilor este instruit în comunicarea despre 

pericole, inclusiv în cazul manipulării materialelor periculoase la locul de muncă. Angajații noi vor 

beneficia de o instruire suplimentară. La fel se va proceda în cazul introducerii de noi materiale periculoase 

la locul de muncă. 

6.3 Echipamentul individual de protecție. În acest capitol vor fi descrise măștile, respiratoarele, mănușile și 

cizmele rezistente la substanțe chimice, precum și îmbrăcămintea de protecție (după cum se specifică în 

legile, regulamentele și/sau pe eticheta pesticidelor) utilizate la echiparea lucrătorilor care aplică 

pesticidele. Aceste echipamente individuale de protective sunt utilizate după cum este necesar în timpul 



Cadrul de Management de Mediu și Social 

 93 

amestecării și aplicării pesticidelor. Îmbrăcămintea de protecție contaminată cu pesticide nu este spălată 

acasă, ci în cadrul unităților care prestează astfel de servici. Îmbrăcămintea care este puternic contaminată 

nu se mai spălă și este trecută la deșeuri contaminate cu pesticide și eliminată, cu respectarea cerințelor de 

deșeuri periculoase. 

6.4 Protecția împotriva incendiilor. Vor fi stabilite cerințele de protecție împotriva incendiilor; coordonatorul 

măsurilor de gestionare a dăunătorilor va monitoriza implementarea măsurilor de prevenire a incendiilor. 

 

7. Aspecte de mediu. 

7.1 Protecția publicului. În timpul aplicării pesticidelor, vor fi întreprinse măsuri pentru asigurarea protecției 

publicului, la pornirea și oprirea instalației. Pesticidele nu vor fi aplicate atunci când viteza vântului 

depășește 155 m/min. Ori de câte ori pesticidele sunt aplicate în aer liber, aveți grijă ca persoanele, inclusiv 

aplicatorul, să nu fie expuse devierii pulverizării. Aplicarea pesticidelor în interior se realizează de persoane 

care poartă îmbrăcăminte și echipament individual de protecție adecvat. Accesul personalului în zona 

tratată în timpul aplicării pesticidelor este interzis, cu excepția situațiilor în care acestea întrunesc 

standardele de monitorizare medicală și sunt protejate în mod corespunzător.  

7.2. Zone sensibile. Nu se aplică pesticide direct pe zonele umede sau pe suprafețele cu apă (lacuri, râuri etc.) 

decât dacă utilizarea acestora pe astfel de terenuri este în mod specific aprobată.  

7.2. Specii pe cale de dispariție/protejate și habitate critice. Păsările migratoare protejate care apar periodic pe 

teritoriul instalației/terenului nu pot fi controlate fără un permis în acest sens. Coordonatorul măsurilor de 

combatere a dăunătorilor va evalua periodic operațiunile continue de combatere a dăunătorilor și toate 

operațiunile noi de combatere a dăunătorilor, pentru a asigura respectarea listei speciilor pe cale de 

dispariție. Nu vor fi desfășurate operațiuni de gestionare a dăunătorilor care ar putea avea un impact negativ 

asupra speciilor pe cale de dispariție sau protejate și asupra habitatelor acestora fără aprobarea prealabilă 

din partea autorităților de mediu.  

7.3. Documentația de mediu. A fost pregătită o evaluare de mediu care abordează în mod specific programul de 

utilizare a pesticidelor în cadrul instalației/pe teren. Acest plan este menționat în evaluare ca document 

privind utilizarea pesticidelor.  
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Anexa 12. Raportul privind consultarea proiectului CMMS cu părțile interesate (a se completa) 

Data: Mai-Iunie, 2020 

Locul: Chișinău 

 

Locația Obiectiv Invitați Participanți Rezumat, concluzii și comentarii 

Chișinău Descrierea Proiectului, 

inclusiv activitățile FA și 

CMMS și solicitarea 

feedback-ului 

Invitația de participare la Consultări va fi 

expediată în format electronic următoarelor 

instituții: 

 MADRM 

 ANSA 

 Agenției de Mediu 

 ONG-urilor naționale din domeniul 

mediului 

 Agențiilor interesate 
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Anexa 13. Documente de referință privind Politicile Operaționale (OP) ale Băncii Mondiale 

OP 4.01 Environmental Assessment 

http://wbln0018.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/toc2/9367A2A9D9DAEED3852567

2C007D0972?OpenDocument 

 

BP 4.01 Environmental Assessment 

http://wbln0018.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/toc2/C4241D657823FD818525672C

007D096E?OpenDocument 

 

OP 4.04 Natural Habitats 

http://wbln0018.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/toc2/71432937FA0B753F8525672C

007D07AA?OpenDocument 

 

BP. 4.04 Natural Habitats 

http://wbln0018.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/toc2/62B0042EF3FBA64D8525672

C007D0773?OpenDocument 

 

OP 4.09 Pest Management 

http://wbln0018.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/toc2/665DA6CA847982168525672

C007D07A3?OpenDocument 

 

OP 4.11 Cultural Property 

http://wbln0018.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/toc2/55FA484A98BC2E68852567C

C005BCBDB?OpenDocument 

 

OP 4.12 Involuntary Resettlement 

http://wbln0018.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/toc2/CA2D01A4D1BDF58085256B

19008197F6?OpenDocument 

 

BP 4.12 Involuntary Resettlement 

http://wbln0018.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/toc2/19036F316CAFA52685256B1

90080B90A?OpenDocument 

 

OD 4.20 Indigenous Peoples 

http://wbln0018.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/toc2/0F7D6F3F04DD70398525672

C007D08ED?OpenDocument 

 

OP 4.36 Forests 

http://wbln0018.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/toc2/C972D5438F4D1FB78525672

C007D077A?OpenDocument 

 

BP 4.36 Forests 

http://wbln0018.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/toc2/0AE075DC916559D985256C7

9000BDEF0?OpenDocument 

 

OP 4.37 Safety of Dams 

http://wbln0018.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/toc2/C12766B6C9D109548525672

C007D07B9?OpenDocument 

 

BP 4.37 Safety of Dams 

http://wbln0018.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/toc2/D3448207C94C92628525672C

007D0733?OpenDocument 

 

OP 4.76 Tobacco 

http://wbln0018.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/toc2/DBE1A283D3BF9D07852567

2C007D075E?OpenDocument 

http://wbln0018.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/toc2/9367A2A9D9DAEED38525672C007D0972?OpenDocument
http://wbln0018.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/toc2/9367A2A9D9DAEED38525672C007D0972?OpenDocument
http://wbln0018.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/toc2/C4241D657823FD818525672C007D096E?OpenDocument
http://wbln0018.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/toc2/C4241D657823FD818525672C007D096E?OpenDocument
http://wbln0018.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/toc2/71432937FA0B753F8525672C007D07AA?OpenDocument
http://wbln0018.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/toc2/71432937FA0B753F8525672C007D07AA?OpenDocument
http://wbln0018.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/toc2/62B0042EF3FBA64D8525672C007D0773?OpenDocument
http://wbln0018.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/toc2/62B0042EF3FBA64D8525672C007D0773?OpenDocument
http://wbln0018.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/toc2/665DA6CA847982168525672C007D07A3?OpenDocument
http://wbln0018.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/toc2/665DA6CA847982168525672C007D07A3?OpenDocument
http://wbln0018.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/toc2/55FA484A98BC2E68852567CC005BCBDB?OpenDocument
http://wbln0018.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/toc2/55FA484A98BC2E68852567CC005BCBDB?OpenDocument
http://wbln0018.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/toc2/CA2D01A4D1BDF58085256B19008197F6?OpenDocument
http://wbln0018.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/toc2/CA2D01A4D1BDF58085256B19008197F6?OpenDocument
http://wbln0018.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/toc2/19036F316CAFA52685256B190080B90A?OpenDocument
http://wbln0018.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/toc2/19036F316CAFA52685256B190080B90A?OpenDocument
http://wbln0018.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/toc2/0F7D6F3F04DD70398525672C007D08ED?OpenDocument
http://wbln0018.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/toc2/0F7D6F3F04DD70398525672C007D08ED?OpenDocument
http://wbln0018.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/toc2/C972D5438F4D1FB78525672C007D077A?OpenDocument
http://wbln0018.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/toc2/C972D5438F4D1FB78525672C007D077A?OpenDocument
http://wbln0018.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/toc2/0AE075DC916559D985256C79000BDEF0?OpenDocument
http://wbln0018.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/toc2/0AE075DC916559D985256C79000BDEF0?OpenDocument
http://wbln0018.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/toc2/C12766B6C9D109548525672C007D07B9?OpenDocument
http://wbln0018.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/toc2/C12766B6C9D109548525672C007D07B9?OpenDocument
http://wbln0018.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/toc2/D3448207C94C92628525672C007D0733?OpenDocument
http://wbln0018.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/toc2/D3448207C94C92628525672C007D0733?OpenDocument
http://wbln0018.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/toc2/DBE1A283D3BF9D078525672C007D075E?OpenDocument
http://wbln0018.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/toc2/DBE1A283D3BF9D078525672C007D075E?OpenDocument
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OP 7.50 Projects on International Waterways 

http://wbln0018.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/toc2/5F511C57E7F3A3DD8525672

C007D07A2?OpenDocument 

 

BP 7.50 Projects on International Waterways 

http://wbln0018.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/toc2/47D35C1186367F338525672C

007D07AE?OpenDocument 

 

OP 7.60 Projects in Disputed Areas 

http://wbln0018.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/toc2/72CC6840FC533D508525672

C007D076B?OpenDocument 

 

BP 7.60 Projects in Disputed Areas 

http://wbln0018.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/toc2/5DB8B30312AD33108525672

C007D0788?OpenDocument 

 

 

http://wbln0018.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/toc2/5F511C57E7F3A3DD8525672C007D07A2?OpenDocument
http://wbln0018.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/toc2/5F511C57E7F3A3DD8525672C007D07A2?OpenDocument
http://wbln0018.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/toc2/47D35C1186367F338525672C007D07AE?OpenDocument
http://wbln0018.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/toc2/47D35C1186367F338525672C007D07AE?OpenDocument
http://wbln0018.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/toc2/72CC6840FC533D508525672C007D076B?OpenDocument
http://wbln0018.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/toc2/72CC6840FC533D508525672C007D076B?OpenDocument
http://wbln0018.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/toc2/5DB8B30312AD33108525672C007D0788?OpenDocument
http://wbln0018.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/toc2/5DB8B30312AD33108525672C007D0788?OpenDocument

