
 

Tabelul Plan de acțiuni sociale și de mediu 

NR ACȚIUNE 

RISCURILE 
SOCIALE & DE 

MEDIU 
(RĂSPUNDERE/ 

BENEFICII) 

CERINȚĂ 
(LEGISLATIVĂ, CP 
BERD, CELE MAI 
BUNE PRACTICI) 

RESURSE, NEVOI 
DE INVESTIȚII, 

RESPONSABILITA
TE 

TERMENI 

ȚINTĂ ȘI CRITERII 
DE EVALUARE 

PENTRU 
IMPLEMENTAREA 

CU SUCCES 

STATUT 

Nivel corporativ 

1. Pregătirea și trimiterea rapoartelor despre statutul 
prezentului plan de acțiuni sociale și de mediu, 
soluționarea reclamațiilor și performanțele MSSS ale 
proiectului 

Monitorizarea PASM 
și implementarea 
performanțelor 
MSSS 

BERD CP-10 Regia 
Autosalubritate 

Anual  Transmiterea 
rapoartelor despre 
progresul 
implementării PASM, 
soluționarea 
reclamațiilor & 
performanțele MSSS 
(către EBRD) 

 

2. Publicarea unui rezumat non-tehnic (RNT) al 
proiectului în conformitate cu cerințele PIPI 

Publicarea 
informației despre 
proiectul noi și 
dezvoltarea acestuia 

BERD CP10,  WSP | PB a creat 
acest plan pentru 
Consiliul Județean 
Iași 

Martie 2017 Publicarea RNT pe 
portaluri 

Oferirea unei legături 
(link) spre  RNT în 
raportul anual  

 

3. Elaborarea unei politici oficiale (RU), care să vizeze 
domenii cum ar fi discriminarea, egalitatea de șanse, 
încadrarea în câmpul muncii a persoanelor tinere, 
salariile (nivelurile salariale, șarjă normală și ore 
suplimentare), orele de lucru, beneficii, mecanismul 
de reclamare al lucrătorilor, concedierea, 
recunoașterea uniunilor sindicale,  negocierea 
colectivă, sănătatea și securitatea muncii, hărțuirea, 
munca forțată, agresiunea, stresul, luare de mită și 
corupția, etc.  

Politici sociale și de 
angajare 

Cele mai bune practici 

BERD CP2 

Regia 
Autosalubritate 

Sfârșitul anului 2017 Politici sociale și de 
angajare 

 

4. Publicarea versiunii draft a PIPI, analiza 
comentariilor și sugestiilor după perioada de 
diseminare, finalizarea PIPI, punerea în aplicare a 
PIPI și actualizarea periodică a documentului când 
apar informații noi 

PIPI va include un mecanism de reclamare, care 
trebuie pus în aplicare dacă parvin plângeri 

 

Asigură că oamenii 
sunt informați și se 
cere părerea lor 
referitor la 
problemele  sociale 
și de mediu legate 
de proiect, și că 
reclamațiile sunt 
soluționate în mod 
transparent și în 
timp util. 

Cele mai bune practici 

BERD CP10 

Regia 
Autosalubritate, 
Manager social al 
UIP 

Diseminarea variantei 
draft a PIPI - martie 2017 

Varianta finală a PIPI - 
decembrie 2017 

Implementare pe toată 
perioada de implementare 
a proiectului 

Lan de implicare a 
părților interesate 

Registrul reclamațiilor 
și rapoartele despre 
gestionarea acestora 

 



5. Numiți un manager social în UIP, care să 
implementeze CRM și PIPI și să raporteze 
donatorilor 

Asigură 
implementarea CRM 
și PIPI 

BERD CP 1 Regia 
Autosalubritate 

Înainte de începerea 
proiectului 

Manager social al UIP 
desemnat și rapoarte 
regulare despre 
proiect trimise Băncii. 

 

6. Creați o Unitate de Implementare a Proiectului (UIP) 
cu implicarea întreprinderii, după necesități  

Capacitate de 
gestionare 

BERD CP 1 Orașul și Regia 
Autosalubritate 

Înainte de începerea 
proiectului 

Echipa UIP formată  

7. Numiți personal cu responsabilități de gestionare a 
SSM, oferiți instruire și recrutați pentru a angaja în 
funcție de necesități. Actualizați structura 
organizațională corporativă a SSM.  

Asigurați  nivele de responsabilități manageriale 
MMS pentru toate amplasamentele de investiții, și 
anume rampa de gunoi de la Țînțăreni, 
amplasamentul temporar de depozitare a deșeurilor 
de la Ciocana și stația de transfer, și pentru 
instalațiile noi care vor fi construite, și anume o  
stație nouă de sortare a deșeurilor și o stație nouă 
de digestie anaerobă. 

Gestionare clară a 
problemelor legate 
de SSM 

Cele mai bune practici 

BERD CP1 și CP2 

Regia 
Autosalubritate, 
resurse de personal 

Înainte de începerea 
proiectului 

Personalul instruit și 
rolurile desemnate. 
CV-uri primite 

 

8. Publicați varianta draft a CRM,  analizați 
comentariile și sugestiile după perioada de 
diseminare, finalizați și puneți în aplicare a CRM 

Asigură că 
dislocarea 
economică a 
colectorilor de gunoi 
a fost atenuată 

Cele mai bune practici 

BERD CP5 

Regia 
Autosalubritate, 
manager social UIP 

Publicarea variantei draft 
a CRM - martie 2017 

Variantă finală a CRM - 
decembrie 2017 

Implementarea – până la 
sfârșitul anului  2018 

Cadru de restabilire a 
mijloacelor de trai 

Rapoarte de 
monitorizare a 
implementării CRM 

 

9. Compensați daunele aduse terenurilor din jurul 
amplasamentului de depozitare a deșeurilor de la 
Ciocana în timpul activităților de construcție 
efectuate la închiderea amplasamentului și restabiliți 
complet terenul. 

Asigură că nu există 
nici o dislocarea 
economică a 
proprietarilor/utilizat
orilor terenurilor  din 
jurul 
amplasamentului de 
depozitare a 
deșeurilor de la 
Ciocana 

BERD CP 1 și 5 

Cele mai bune practici 

 

Regia 
Autosalubritate, UIP  
managerul social  

În timpul și după finisarea 
lucrărilor de construcție la 
închiderea 
amplasamentului de la 
Ciocana. 

Toate daunele aduse 
terenurilor din jurul 
amplasamentului de 
depozitare a 
deșeurilor de la 
Ciocana sunt 
compensate și terenul 
este restabilit. 

Rapoarte de 
monitorizare a 
implementării PASM. 

 

10. Asigurați-vă că sunt implementate toate beneficiile 
comunitare pentru locuitorii satului Țînțăreni, așa 
cum s-a convenit cu comunitatea. 

Asigură că 
comunitatea locală 
acceptă Proiectul și 
redeschiderea 
rampei de gunoi de 
la Țînțăreni 

BERD CP 1 

Cele mai bune practici 

 

Orașul Chișinău 

Regia 
Autosalubritate,  UIP  
managerul social 

Înainte de începerea 
Proiectului și pe durata 
implementării acestuia. 

Rapoarte de 
monitorizare a 
implementării PASM . 

 

11 Creați o listă aprobată a furnizorilor.  Minimizează 
riscurile de sănătate 
și securitate 

Cele mai bune practici 

BERD CP1,  

Regia 
Autosalubritate 

La anunțarea licitațiilor Caietul de sarcini 

Rapoarte de inspecție 

 



Ca parte a procesului de licitație, trebuie efectuată o 
evaluare a politicilor de gestionare a SSM, a 
procedurilor și capacităților de gestionare. 

Toți contractanții viitori trebuie să aibă un Plan de 
gestionare a mediului în construcții (PGMC), care 
trebuie să includă și un plan de gestionare a 
transporturilor. 

Trebuie să fie efectuate inspectări periodice ale 
subcontractanților, pentru a se asigura că aceștia 
respectă legislația națională și CP-urile BERD 

Reduce 
accidentările 

BERD CP2, Inspecții permanente după 
aceea 

12 Elaborați și implementați un sistem de gestionare a 
sănătății și siguranței muncii în conformitate cu cele 
mai bune practici prevăzute de ISO 14001 și 
OHSAS 18001 

Acesta trebuie să includă un program de audit al 
sistemului de gestionare a SSM și respectarea 
legislației, care va fi efectuat de către o companie  
externă de consultanță, pentru a identifica lacunele 
și oportunitățile de îmbunătățire. 

Îmbunătățirea 
performanței SSM  

Cele mai bune practici 

BERD CP1,  

paragraful 1,2 

BERD CP 2  

paragraful 15 

Regia 
Autosalubritate și 
resursele externe 

Sfârșitul lui 2017 SGM  

Specifice amplasamentului (toate locațiile, dacă nu sunt specificate) 

13 Asigurați-vă că aveți toate permisele de mediu la 
etapele corespunzătoare ale dezvoltării sau 
închiderii, pentru amplasamentul temporar de 
depozitare a deșeurilor. Acestea trebuie să includă, 
dar să nu se limiteze, la permisele de exploatare, 
construcție și închidere. 

Respectarea  
orientărilor UE și 
legislației naționale 

BERD CP1 

Regimul de permise la 
Moldovei 

Regia 
Autosalubritate și 
sursele externe 

Înainte de începerea 
activităților care necesită 
permise 

Permise  

14 Trebuie să fie revizuite aranjamentele referitoare la 
sănătatea și securitatea muncii ca parte a evaluării 
riscurilor de S&S pentru toate locațiile includ: 

• Instruire bună, care să asigure că personalul 
care lucrează la rampă este competent și 
cunoaște foarte bine procedurile operaționale, 
evaluarea riscului și măsurile de control 
necesare;  

• Echipamentul individual de protecție trebuie să 
corespundă sarcinilor și trebuie să fie purtat de 
toți angajații și contractanții (de ex. mănuși 
pentru obiecte ascuțite, măști pentru praf și 
ochelari de protecție); 

• Vizitatorii trebuie să primească EIP; 

• Trebuie să fie demarcate clar toate drumurile 
pentru pietoni și zonele de acces pentru 
vehicule; 

• Trebuie să fie evaluate toate echipamentele 
electrice portabile, pentru a determina starea și 

Respectarea  
orientărilor UE și 
legislației naționale  

Minimizarea 
accidentărilor/deces
elor în rezultatul 
accidentelor 

BERD CP 2  Regia 
Autosalubritate 

Ca parte a procedurilor  
detaliate de construcție și 
exploatare, înainte de 
începerea activităților de 
orice tip pe teritoriul 
amplasamentului și la 
începutul activității 
contractanților. 

 

Raport despre 
rezultatele analizei și 
măsurile de 
îmbunătățire și 
termenii stabiliți pentru 
implementare 

 



semnele de uzură și deteriorare și caracterul 
adecvat pentru utilizare; 

• Locul și numărul  necesar de truse de prim 
ajutor; 

• Locul și numărul de stingătoare de incendiu 
necesare; și 

• Protecție solara si apă potabilă pentru 
muncitori. 

Elaborarea procedurilor de lucrul în spațiile închise  

15. Asigurați-vă că procedurile de construcție și 
exploatare sunt în deplină conformitate cu Directiva 
privind rampele de gunoi la următoarele aspecte: 

• Securitatea 

• Planul de gestionare al accidentelor 

• Caracterizarea, manipularea, acceptarea,  
inspectarea deșeurilor și plasarea în carantină. 
Existența unui contract care detaliază criteriile de 
acceptare a deșeurilor și testarea periodică a 
deșeurilor   

• Controlul prafului și a aerosolilor, inclusiv 
monitorizarea și suprimarea 

• Evaluarea riscului de stabilitate 

• Gestionarea traficului pe teritoriu 

• Controlul gunoiului 

• Prevenirea transportării noroiului pe drumuri 

• Controlul mirosului 

• Controlul zgomotului și vibrațiilor 

• Controlul paraziților 

• monitorizarea continuă a levigatului, apelor 
subterane, apelor de suprafață și gazului de depozit 
(rezultatele trebuie să fie analizate de o comisie 
independentă și să fie făcute publice). Elaborați 
planuri de monitorizare care să specifice obiectivele, 
standardele, programele de monitorizare, 
infrastructura necesară pentru monitorizare și 
măsurile de intervenție în cazul unor incidente cu 
impacturi semnificative. Introduceți o abordare 
bazată pe risc, pentru a determina dacă sunt 
necesare planuri de monitorizare a zgomotului și 
mirosului.  

Acestea trebuie să includă un proces de control al 
proiectării și un Plan Operațional de Management al 
Mediului (POMM). 

(rampa de gunoi de la Țînțăreni) 

Standarde de 
proiectare și 
exploatare, 
monitorizarea M&S  

Directiva privind 
rampele de gunoi 

BERD CP3 

Regia 
Autosalubritate și 
Contractantul(ții) 
pentru construcții  

O parte a procedurilor 
detaliate pentru construcții 
și exploatare înainte de 
începerea activității 

Proiect detaliat și 
Manualul de 
exploatare a 
amplasamentului  

 



16. Publicați varianta draft a ERH. 

După finisarea ERH, efectuați următoarele: 

• Executarea forajelor adiționale în partea 
inferioară a rampei de gunoi (nord), care să 
ajungă până la straturile de calcar ale 
Sarmațianului Mijlociu 

• Monitorizarea regulată a levigatului și calității 
apelor subterane din forajele existente și cele 
propuse 

• Revizuirea proiectului conceptual al rampei de 
gunoi și,  dacă este necesar, actualizarea 
modelului de evaluare cantitativă a riscului 
după finisarea a, cel puțin, trei monitorizări 

(Rampa de gunoi de la Țînțăreni) 

Standardele de 
proiectare și 
exploatare, 
monitorizarea M&S  

Directiva privind 
rampele de gunoi 

BERD CP3 

Regia 
Autosalubritate și 
contractantul(-ții) 
pentru proiectare  

Ca parte a proiectării 
detaliate și procedurilor 
operaționale, înainte de 
începerea exploatării 

Proiectul detaliat și 
elaborarea Manualului 
operațional al rampei 
de gunoi  

 

17. Încorporați în proiectul detaliat următoarele: 

• Specificațiile pentru căptușirea interimară, 
argumentate de evaluarea geotehnică 

• Proiectul detaliat pentru căptușire și drenare 

• Proiectul detaliat al stației de tratare a 
levigatului, cu evaluarea completă a BAT  

• Înainte de căptușire, remediați, dacă există 
dovezi ale unor emisii necontrolate de levigat 
sau gaz de depozit 

• Proiectul detaliat al stației cu motor pe bază de 
gaz în conformitate cu BAT cu referire la VLE,  
dacă cade sub incidența DIMA și minimalizarea 
emisiilor de GES 

• Consolidarea barajului ți pantei barajului cu 
geogrilă și instalarea stratului de etanșare 

( Rampa de gunoi de la Țînțăreni ) 

Standardele de 
proiectare și 
exploatare, 
monitorizarea M&S 

Directiva privind 
rampele de gunoi 

BERD CP3 

Regia 
Autosalubritate și 
contractantul(-ții) 
pentru proiectare  

Ca parte a proiectării 
detaliate și procedurilor 
operaționale, înainte de 
începerea exploatării 

Proiectul detaliat și 
elaborarea Manualului 
operațional al rampei 
de gunoi  

 

18. Stabiliți măsuri pentru transportul deșeurilor, în 
scopul de a preveni riscul pentru public în ceea ce 
privește poluarea cu praf, căderea gunoiului și 
scurgerile de levigat din deșeurile transportate de 
autospeciale. Autospecialele trebuie să fie acoperite 
și drumurile de acces trebuie să fie stropite, în cazul 
în care acestea sunt acoperite cu mult praf   

 ( Rampa de gunoi de la Țînțăreni , stația de  
transfer și stația de sortare) 

Reduce riscul de  
accidente pentru 
public și angajați 

BERD CP2 Resursă internă Înainte de începerea 
exploatării 

Raport despre 
măsurile care au fost 
întreprinse  

 

19. Asigurați-vă că structura tarifului pentru colectarea 
deșeurilor din gospodării este stabilită la un nivel 
adecvat al venitului mediu pe cap de locuitor (nu mai 
mult de 2%).  Monitorizați veniturile și tarifele 

Elaborați un protocol de monitorizare pentru 
monitorizarea accesibilității, colectați date pentru a 

Impacturi socio-
economice 

BERD CP1 UIP Elaborați proceduri de 
monitorizare a veniturilor 
și tarifelor înainte de 
începerea exploatării 
rampei de gunoi, 

Rapoarte despre 
procedurile de tarifare, 
monitorizare 
accesibilității, ratele de 
colectare, schemele 

 



evalua accesibilitatea și performanța sistemului de 
colectare a tarifelor.  Elaborați o procedură pentru 
stabilirea și ajustarea tarifelor, facturarea și 
încasarea plăților. Introduceți scheme de motivare 
pentru a încuraja achitările și aplicați penalizări 
pentru neachitare/aruncarea ilegală a gunoiului. 
Organizați campanii direcționate de conștientizare și 
activități de educație publică (rampa de gunoi de la 
Țînțăreni) 

implementați-le în 
perioada de exploatare  

de motivare și 
penalități 

20. Publicați varianta draft a EIMS,  analizați 
comentariile și sugestiile după perioada de 
diseminare, finalizați EIMS. 

Implementați toate măsurile de atenuare identificate 
de EIMS, așa cum sunt expuse în PMMS, un 
document ”viu” trebui să fie utilizat în scopul 
documentării implementării măsurilor de atenuare 
din EIMS. Acesta trebuie să conțină: 

• Calitatea aerului și schimbările climaterice 

• Zgomotul și vibrațiile 

• Resursele biologice și ecologice 

• Patrimoniul cultural 

• Peisajul și aspectul vizual 

• Geologia, solurile, materialele și deșeurile 

• Mediul acvatic 

• Traficul șu transportul 

• Sănătatea și siguranța comunității 

• Sănătatea și securitatea la locul de muncă 

• Societatea și populația 

(Rampa de gunoi de la Țînțăreni) 

Evaluarea 
impactului de mediu 

Experiența 
internațională în EIMS  

BERD CP1 

WSP | PB a elaborat 
o EIMS & inclusiv 
PPGSM și alte 
componente 
studiate 

Publicarea variantei draft 
a EIMS - martie 2017 

Varianta final a EIMS - 
decembrie 2017 

Implementați-o pe 
întreaga durată a 
perioadei de implementare 
a proiectului – proiectare, 
construcție, exploatare 

EIMS  

21. Trimiteți EIMS și obțineți aprobarea acesteia în 
conformitate cu EIM națională, conform procedurilor 
Republicii Moldova 

(Rampa de gunoi de la Țînțăreni ) 

Evaluarea 
impactului de mediu 

Experiența Moldovei 
în EIMS  

BERD CP1 

WSP | PB a elaborat 
o EIMS & inclusiv 
PPGSM și alte 
componente 
studiate  

Înainte de începerea 
construcției 

S-a obținut aprobare 
pentru EIM de la EES 

 

22. Investigați stabilitatea deșeurilor depozitate/stratului 
de argilă, pentru a vă asigura că va fi păstrată 
integritatea unui nou sistem de căptușire ( Rampa 
de gunoi de la Țînțăreni) 

Evaluați pantele de deșeuri și gradul de reprofilare 
necesar pentru a obține pante stabile și o formă 
potrivită a deșeurilor, pentru a putea plasa 
materialele de etanșare ( Rampa de gunoi de la 
Țînțăreni și amplasamentul temporar de depozitare 
a deșeurilor de la Ciocana) 

Standarde de 
proiectare și 
operaționale, 
monitorizare S&S  

 Directiva privind 
rampele de gunoi 

BERD CP 

Regia 
Autosalubritate și 
contractantul(ții) 
pentru construcții 

Ca parte a proiectului 
detaliat înainte de 
începerea activității 

Proiect detaliat   



23. Oferiți mai multe detalii de construcție referitoare la 
sistemul de colectare a levigatului, în special despre 
modalitatea de întreținere a Fazei 1 de sistemului de 
colectarea levigatului  

Standarde de 
proiectare și 
operaționale, 
monitorizare S&S 

Directiva privind 
rampele de gunoi 
BERD CP3 

Regia 
Autosalubritate și 
contractantul(ții) 
pentru construcții   

Ca parte a proiectului 
detaliat înainte de 
începerea activității 

Proiect detaliat  

24. Oferiți mai multe detalii de construcție referitoare la 
sistemul de colectare a gazului de depozit, în special 
despre modalitatea de întreținere a Fazei 1 de 
sistemului de colectarea gazului. 

Standarde de 
proiectare și 
operaționale, 
monitorizare S&S 

Directiva privind 
rampele de gunoi 
BERD CP3 

Regia 
Autosalubritate și 
contractantul(ții) 
pentru construcții 

Ca parte a proiectului 
detaliat înainte de 
începerea activității 

Proiect detaliat  

25. Elaborați și implementați un Plan de închidere care 
să includă măsurile de atenuare detaliate în EIMS, 
Anexa A – Revizuirea planului de închidere Ciocana. 
În plus, acesta trebuie să conțină:   

• Monitorizarea continuă a levigatului, apelor 
subterane, apelor de suprafață și gazului de 
depozit (rezultatele vor fi făcute publice). 
Evaluați frecvența și durata monitorizării, 
precum și nivele de acțiune/ prag ale 
monitorizării. Analizați implementarea 
monitorizării emisiilor laterale și de suprafață. 
monitorizarea gazului de depozit din sondele 
de gaz, pentru a include debitul și presiunea 
gazului la condițiile meteorologice ambiante. 
De asemenea, monitorizați urmele de gaze, 
pentru a evalua mirosurile  potențialele /  
riscurile de sănătate și monitorizarea  calitativă 
a mirosului (testul de adulmecare). Monitorizați 
emisiile de gaze la stivă, pentru a le analiza în 
raport cu valorile limită pentru emisii. 

• Investigați baza masei de deșeuri și dacă 
levigatul  este obstrucționat. Levigatul colectat 
trebuie să fie transportat la stația de tratare a 
levigatului de la rampa de gunoi de la Țînțăreni. 

• Efectuați o evaluare a riscului de stabilitate 

• Revizuiți stratul final de etanșare, pentru a crea 
un ”strat impermeabil” 

• Implementați testarea Asigurării calității în 
construcții 

• Proiectați spațiu necesar pentru sondele de 
extragere a gazului, pentru o colectare eficientă 

(Amplasamentul temporar de depozitare a deșeurilor 
de la Ciocana) 

Standarde de 
proiectare și 
operaționale, 
monitorizare S&S 

Directiva privind 
rampele de gunoi 
BERD CP3 

Regia 
Autosalubritate și 
contractantul(ții) 
pentru construcții   

Ca parte a proiectului 
detaliat înainte de 
începerea activității 

Proiect detaliat  

26. Pregătiți și implementați un plan de acțiuni 
coordonate pentru curățarea și închiderea 
gunoiștilor neautorizate locale din zona Țînțăreni. 
Introduceți măsuri menite să descurajeze aruncarea 
gunoiului în zone neautorizate, cum ar fi locuri 

Prevenirea aruncării 
gunoiului în locuri 
neautorizate. 
Reducerea riscurilor 
de poluare 

Directiva privind 
rampele de gunoi 
BERD CP3 

Regia 
Autosalubritate și 
sursele externe 

Curățare și închidere 
înainte  de  începerea 
activității rampei de gunoi 

Plan de închidere a 
gunoiștii 

Raporturi trimestriale 
despre progres 

 



păzite, panouri de informare, programe de 
sensibilizare, amenzi și penalități și crearea unei 
infrastructuri  adecvate de colectare a deșeurilor 
locale (Rampa de gunoi de la Țînțăreni) 

27. Negociați și cădeți de acord asupra beneficiilor 
locale care trebuie aduse comunităților din Țînțăreni. 
Acestea trebuie să includă:  

• Colectarea gratuită a deșeurilor 

• Taxa de intrare achitată primăriei Țînțăreni 

• Curățarea regulată a fântânilor de decantare și 
instalațiilor de ape reziduale în instituțiile 
publice din satul Țînțăreni  

• Plata pentru arenda terenurilor; 

• Reabilitarea și gestionarea sistemului de 
alimentare cu apă potabilă 

• Construirea unui centru al medicilor de familie 

• Angajarea persoanelor din sat la activitățile de 
exploatare a rampei de gunoi. 

( Rampa de gunoi de la Țînțăreni ) 

Beneficii comunitare BERD CP2 și CP4 Orașul și Regia 
Autosalubritate 

Până la sfârșitul 2016 Raport despre acord  

28. Includeți în documentația de licitație cerința ca  
contractanții să elaboreze proceduri/metode pentru 
proiect pentru a gestiona problemele MSSS și 
măsurile de atenuare identificate, inclusiv, dar fără a 
se limita la cele enumerate mai jos, pentru a adopta 
cele mai bune practici internaționale, în conformitate 
cu legislația Moldovei și CP-urile BERD: 

• Procedurile MSSS 

• Forța de muncă,  condiții de muncă și de trai 

• Siguranța și securitatea comunitară 

• Durabilitatea lanțului de aprovizionare 

• Mecanismul de reclamare 

• Consultarea și publicarea de informații, în 
conformitate cu PIPI 

Trebuie să fie efectuată o evaluare a politicilor de 
gestionare a SSM, a procedurilor și a capacităților 
de gestionare și performanțele anterioare, ca parte a 
procesului de selectare 

Minimizează 
riscurile pentru 
sănătate și 
securitate 

Reduce 
accidentările 

Cele mai bune practici 

BERD CP1 și CP2 

IUP, În timpul pregătirii 
caietelor de sarcini/ 
dosarelor 

Dosarele pentru 
licitație 

 

29. Pregătiți și implementați un program de sensibilizare 
a opiniei publice și schimbare a comportamentului 
cu privire la următoarele aspecte: noul sistem 
regional de gestionare a deșeurilor, tarifele de 
gestionare a deșeurilor pentru gospodării și alți 
clienți, protecția corpurilor de apă și a sistemelor de 
irigare de gunoiul aruncat în locuri neautorizate, 
colectarea fracțiunilor de deșeuri reciclabile, 

Programe de 
sensibilizare a 
publicului ca parte a 
PIPI 

BERD CP10 UIP Pregătiți înainte de 
începerea exploatării, 
implementați în timpul 
exploatării 

PIPI, inclusiv 
programe de 
sensibilizare a 
publicului 

 



 
 

gestionarea deșeurilor din construcții și demolări, 
produsele chimice, materialele ce conțin azbest. 

30. Implementați inspecții/audituri regulate ale 
contractanților și întâlniri cu contractanții, cel puțin 
anual, pentru a verifica conformitatea și a face 
recomandări cu privire la acțiunile corective 
necesare 

Minimizează 
riscurile pentru 
sănătate și 
securitate 

Reduce 
accidentările 

Cele mai bune practici 

BERD CP2 

UIP În timpul perioadei de 
construcție 

Rapoarte de audit   


