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LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII PENTRU PROIECTUL DE DEZVOLTARE COMUNITARĂ  

 EXTINDEREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA PELINIA 

  
Planul de atenuare a impactului asupra mediului   

 
Procese Impacturi de 

Mediu Identificate  

Impactul necesită o 

analiză suplimentară? 

 Măsuri de atenuare Indicatori de 

Monitorizare  

 
Procesul de 

construcție 

 

Controlul eroziunii 

 

Da. 

 

Șanțurile deschise trebuie protejate 

împotriva potențialelor fluxuri de apă 

pluvială. Trebuie prevăzut șanțul de deviere. 

Nr. de șanțuri erodate. 

 

Subtraversarea 

râului 

Nu. n/a n/a 

Conservarea 

solului fertil 

 

Da. Dacă se va face vreo săpătură în sol fertil, se 

va face o sortare corespunzătoare a solului, 

astfel încât să nu fie amestecat cu alte 

materiale, iar ulterior va fi restaurat sau 

reutilizat local în mod corespunzător. 

Suprafața terenului 

fertil perturbat (metri 

cubi de sol fertil 

evacuat de pe șantier 

și reciclat) 

Controlul prafului Da. În cazul în care lucrările vor avea loc pe timp 

cald și uscat, solul va fi stropit pentru a evita 

formarea de praf. 

Prezenta prafului în aer 

Semnalizarea 

șantierului 

 

Da. 

 

Șantierul trebuie să fie clar marcat. Nu 

trebuie lăsate tranșee deschise peste noapte. 

Zonele de construcție vor avea semnalizare, 

bariere, devieri și personal de siguranță, 

după cum este necesar pentru a controla 

accesul la șantier și pentru a asigura 

siguranța publică. 

Semnalizarea și 

îngrădirea 

corespunzătoare a 

șantierului 

 

Întreruperea 

temporară a 

serviciului de 

distribuție a apei 

 

Nu deoarece nu pune 

un risc ridicat din 

cauza duratei scurte și 

a numărului limitat de 

gospodării afectate. 

Toate întreruperile vor 

fi anunțate din timp.   

 

Toate întreruperile vor fi anunțate în avans 

 

 

 

Numărul orelor fără 

prestarea serviciului 

Contaminarea apei 

în noile conducte 

 

Da. Procesul de instalare a conductei trebuie să 

se facă corespunzător   

 

Prezența solidelor sau 

a altor corpuri străine 

în apă. Șocuri 

hidraulice, apariție 

vacuum  

Întreținerea 

vehiculelor  

 

Da.  

 

Toate utilajele de construcții și camioanele 

trebuie să treacă inspecția tehnică anuală. 

Inspecție vizuală zilnică pentru depistarea 

eventualelor scurgeri. 

Prezența sau absența 

scurgerilor   

 

Siguranța muncii 

 

Da. 

 

Toate lucrările trebuie executate conform 
legi Republicii Moldova,  nr 186 / 10.07.2008 
privind securitatea și sănătatea muncii și 

Inspecția sistemelor de 

susținere a pereților 

șanțurilor, rezistența 



normele naționale NCM A.08.02: 2014 
privind siguranța muncii în construcții; 

 

 

lor structurală, 

stabilitatea; 

Inspecție vizuală a 

echipamentului de 

lucru al muncitorilor: 

căști, haine, 

încălțăminte; 

Ventilare 

corespunzătoare a 

spațiilor închiși (SPAU, 

cămine). 

Siguranța 

lucrătorilor 

 

 

Da. Toți lucrătorii trebuie să aibă un echipament 

de protecție individuală adecvat (EIP), 

inclusiv măști pentru praf de ciment și 

mănuși pentru a preveni contactul cu pielea, 

căști, haine de lucru, cizme cu oțel, etc. EIP și 

măsuri de protecție suplimentare vor fi 

utilizate pentru a preveni transmiterea 

bolilor respiratorii, cum ar fi COVID 19. 

Monitorizarea pe 

durata construcției 

 

Siguranța publică 

 

Da. Zonele de construcție vor avea semnalizare, 

bariere, devieri și personal de siguranță, 

după cum se solicită pentru a controla 

accesul la șantier și pentru a asigura 

siguranța publică. 

 

Pasarele temporare vor fi construite când 

vor fi necesare pentru traficul pietonal. 

Monitorizare în timpul 

construcției. 

 

 

Evidența incidentelor 

vehiculelor sau 

pietonilor. 

 

Exploatarea 

sistemului de apă 

si canalizare 

 

Posibilele 

deversări de apă 

potabilă sau uzată 

pot stimula 

procesele erozive, 

carstice și 

alunecări de teren 

 

Da. 

 

Pentru fiecare segment al sistemului de apă 
trebuie să fie asigurată o măsurare strictă a 
volumului apei: 

 

a) cantitatea de apă extrasă la sursa de apă, 

b) cantitatea de apă  tratată înainte de 
distribuire. 

 c) cantitatea de apă furnizată clienților; 

d) măsurarea volumului de apă uzată 
colectată înainte de epurare. 

Trebuie să fie asigurată o întreținere regulată 
a sistemului și se va efectua detectarea 
scurgerilor. 

Intervențiile trebuie efectuate imediat în caz 
de ruperi de țeavă. 

Verificarea bilanțului 

apei în baza 

înregistrării 

operatorului; 

Verificarea urmelor de 

eroziune și scurgeri de 

apă; 

Scăderi considerabile 

de presiune în sistem; 

 

Posibile emisii de 

metan și biogaz 

cauzat de 

fermentarea apei 

uzate 

Da. SPAU va fi echipat de ventilare. Toate 

intervențiile în căminele de vizită se for 

efectua de o echipă de minim 2 tehnicieni, 

după asigurarea unei ventilații suficiente a 

Procedurile de operare 

și mentenanță ale 

sistemului de 

canalizare 



 căminului (conform regulamentelor în 

vigoare). 
 

Apele uzate 

generate pot polua 

apele subterane și 

pot provoca 

probleme legate 

de sănătate. 

Da. Fiecare gospodărie conectată la WSS va fi 
condiționată să semneze un contract cu un 
furnizor de evacuare a apelor uzate / 
nămolului pentru golirea fosei septice / 
rezervorului de retenție / gropii de colectare 
și transportului nămolului la stația de 
epurare a apelor uzate. 

Numărul de contracte 

semnate pentru 

transportul apelor 

uzate/nămolului 

Funcționarea slabă 

a sistemului de 

alimentare cu apă 

și de canalizare 

Da. Operatorul va participa la cursuri de instruire 

și evenimente de consolidare a capacității 

privind protecția mediului, managementul 

durabil, politicile tarifare și alte probleme 

Numărul de  participări 

la cursuri. 

Depozitarea/ 

reciclarea 

deșeurilor de 

construcție și a 

ambalajelor 

 

Depozitarea 

necontrolată a 

deșeurilor 

 

Da. Toate ambalajele trebuie sortate în funcție 

de tip: hârtie, plastic, lemn și metal. 

Materialele sortate vor fi transportate la 

instalațiile de reciclare corespunzătoare sau 

refolosite local.  

 

Inspecție vizuală a 

șantierului privind 

prezența deșeurilor din 

construcții;  

Verificarea înscrisurilor 

din cartea tehnică a 

construcției privind 

eliminarea deșeurilor. 

Excavare, umplere 

și compactarea 

solului 

 

Creșteri ușoare ale 

emisiilor de carbon    

 

Nu, deoarece nu 

reprezintă un motiv de 

îngrijorare pentru 

comunitate și nu pune 

un risc ridicat din cauza 

duratei scurte 

Nu se aplică 

 

Emisiile de carbon ușor 

crescute 

Creșterea nivelului 

de zgomot 

 

Nu, deoarece nu pune 

un risc ridicat din cauza 

duratei scurte 

Nu se aplică 

 

Nu se aplică 

 

 


