
 
 

FIŞA DE VERIFICARE DE MEDIU 
pentru sub-proiectele de construcţie şi reconstrucţie de scară mică 

(se completează de solicitant/beneficiar) 
 
 

Partea 1 
Descrierea sub-proiectului 

 
Cadrul instituţional şi administrativ 

Ţara Republica Moldova 
Denumirea sub-proiectului  RI-Cargo MD SRL 

Scopul sub-proiectului şi 
activitatea 

Contsructia unui atelier de deservire auto 

Aranjamentele instituţionale 
(Nume şi contacte) 

Banca Mondială 
(Liderul echipei de 

proiect) 

Unitatea de 
implementare a PAC 

(Director) 

Partenerul local şi/sau beneficiarul 
(destinatarul) 

Anatol Gobjilă Aureliu Casian Ivanovici Ruslan 
(RI-Cargo MD SRL) 

Aranjamentele de 
implementare 

(Nume şi contacte) 
Supravegherea 

Supravegherea din 
partea partenerului 
sau beneficiarului 

Supravegherea 
inspecţiilor locale 

Contactor 

UIPAC RI-Cargo MD 
SRL 

Inspecţia în 
construcţii, 

Agenţia 
ecologică Bălţi 

n/d 

Descrierea locului 
Denumirea locului mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare 181 
Descrierea locaţiei Teren # cadastral 0300320174 vezi mai jos Harta locului 

Proprietarul terenului RI-Cargo MD SRL 
Descrierea geografică Terenul de construcţie cu suprafaţa de 0,90 ha este amplasat în partea 

de sud-vest a or. Bălţi, într-o zonă industrială, cu mai multe 
întreprinderi şi depozite de producere în vecinătate. Teren amplasat în 
zona de protecţie r. Răuţel (cca 200 m pînă la rîu) 

Cadrul legal 
Documente legale 

aplicabile activităţilor 
preconizate în cadrul sub-

proiectului (autorizaţii, 
avize, permise, contracte 

etc.) 

 Avizul Agenţiei ecologice Bălţi de acordare a terenului pentru 
amplasarea şi proiectarea obiectului (Anexat) 

 Dispoziţia Primarului (Anexat) 
 Autorizaţia de construire (Anexat) 

 Avizul Expertizei ecologice de stat privind documentaţia tehnică de 
proiect 

Consultări publice 
Identificaţi cînd/unde au 

avut loc consultările publice 
Nu au avut loc 

Consolidarea capacităţilor instituţionale 
Va avea loc orice activitate 

privind consolidarea 
capacităţilor instituţionale? 

[X]Nu sau [ ]Da. Dacă Da, Anexa 2 va include Programul consolidării 
capacităţilor instituţionale 
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Locul amplasării RI-Cargo-MD SRL 
 
 
Solicitant/beneficiar: RI-Cargo MD SRL  Semnătura: ______________ Data: _______________ 
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FIŞA DE VERIFICARE DE MEDIU 

pentru sub-proiectele de construcţie şi reconstrucţie de scară mică 
 

Partea 2 
Fişa de control a Planului de Management de Mediu 

 
EVALUARE PROTECŢIEI MEDIULUI/ SOCIALĂ 
Activităţile pe teren 
vor include / implică 
oricare din 
următoarele: 

Activitatea Statut Referinţe suplimentare 

A. Reconstrucţia clădirilor  [X] Da  [ ] Nu Vezi Secţiunea B de mai jos 

B. Construcţii noi [X] Da  [ ] Nu Vezi Secţiunea  B de mai jos 
C. Sisteme individuale de tratare a apelor uzate [ ] Da  [ ] Nu Vezi Secţiunea  C de mai jos 
D. Clădiri istorice şi zone [ ] Da  [ ] Nu Vezi Secţiunea  D de mai jos 

E.  Achiziţii de terenuri
1
 [ ] Da  [ ] Nu Vezi Secţiunea  E de mai jos 

F. Materiale periculoase şi toxice
2
 [ ] Da  [ ] Nu Vezi Secţiunea  F de mai jos 

G. Impacturi asupra pădurilor şi ariilor protejate [ ] Da  [ ] Nu Vezi Secţiunea  G de mai jos 
H. Manipularea / managementul deşeurilor medicale [ ] Da  [ ] Nu Vezi Secţiunea H de mai jos 
I. Securitatea de trafic şi pietoni [X] Da  [ ] Nu Vezi Secţiunea I de mai jos 

 
ACTIVITATEA PARAMETRU FIŞA DE CONTROL A MĂSURILOR DE ATENUARE 

A. Condiţii generale Notificarea şi siguranţa 
lucrătorilor 

(a) Inspecţiile locale în construcţii şi de mediu şi comunităţile au fost înştiinţate privind activităţile planificate 
(b) Publicul a fost înştiinţat cu privire la lucrările prin informarea corespunzătoare în mass-media şi/sau în locuri publice 

(inclusiv în locul lucrărilor) 
(c) Au fost obţinute toate permisele şi autorizaţiile necesare pentru lucrările de construcţie / reconstrucţie 
(d) Toate lucrările vor fi efectuate într-o manieră sigură şi disciplinat privind reducerea impactului asupra mediului şi 

rezidenţilor din vecinătate 
(e) Lucrătorii vor fi conformi bunelor practici internaţionale (asigurate şi echipate cu căşti, măşti, mănuşi, ochelari de siguranţă, 

centuri de siguranţă, cizme ş.a.) 
(f) Semne speciale corespunzătoare vor informa lucrătorii să respecte  regulile şi regulamentele-cheie. 

B. Activităţi generale 
de 
reconstrucţie/construcţ
ie 

Calitatea aerului  (a) În timpul demolărilor din interior mai sus de primul etaj se foloseşte 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 / distrugere zid se folosesc mijloace contra praf (apă, ecrane etc.) 
(d) Mediul înconjurător, terenul adiacent (drumuri, poteci) este liber de moloz, pentru a minimiza răspândirea prafului 
(e) Pe terenul de construcţie nu va fi nici o ardere deschisă a deşeurilor 
(f) Pe terenul de construcţie nu va fi trafic excesiv de vehicule 

Zgomot, gălăgie (g) Zgomotul de construcţie va fi limitat în timpul stipulat permis/autorizat 
(h) În timpul lucrărilor motoare, generatoare, compresoare şi alte echipamente mecanice trebuie să fie închise şi amplasate cât 

mai departe posibil de zonele rezidenţiale 
Calitatea apei (a) Pe teren vor fi luate măsuri adecvate de combatere a eroziunii şi prevenire a înnămolirii obiectelor acvatice, cum ar fi, de 

                                                           
1 Proiectul va susţine construirea de clădiri noi doar în cazul când nu este necesară achiziţie de terenuri şi nu există probleme de relocare; pentru astfel de cazuri, investitorul ar trebui să aibă titlul de 
proprietate, precum şi trebuie să dovedească că terenul la momentul depunerii cererii de finanţare nu este ocupat sau folosit în mod ilegal. 
2 Materiale toxice/periculoase include, şi nu se limitează la azbest, vopsele toxice, solvenţi de vopsea de plumb, etc. 
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ACTIVITATEA PARAMETRU FIŞA DE CONTROL A MĂSURILOR DE ATENUARE 
exemplu, instalarea obstacolelor din baloturi de paie şi/sau obstacole de nisip 

Managementul 
deşeurilor 

(a) Vor fi identificate căile şi locurile de colectare şi depozitare pentru toate tipurile de deşeuri aşteptate de la demolare şi 
activităţile de construcţie. 

(b) Deşeurile minerale de construcţie şi materialul de demolare vor fi separate de deşeuri comune, organice, lichide şi chimice 
prin sortare şi depozitate în containere adecvate. 

(c) Deşeurile de construcţie vor fi colectate şi eliminate în mod corespunzător de către organizaţii autorizate 
(d) Înregistrările de eliminare a deşeurilor vor fi menţinute ca dovadă de bună gestionare a deşeurilor. 
(e) Ori de câte ori este posibil beneficiarul va reutiliza şi va recicla materialele adecvate şi viabile (cu excepţia de azbest) 

I. Securitatea de trafic 
şi pietoni 

Riscuri directe şi 
indirecte pentru trafic 

public şi pietoni 
cauzate de activităţile 

de construcţie 

(a) În conformitate cu reglementările naţionale contractantul va asigura că şantierul de construcţie este protejat în mod 
corespunzător, precum şi traficul de construcţie este reglementat. Acest lucru include, dar nu se limitează la: 
 Semnalizarea, semne de avertizare, bariere şi indicatori de trafic: terenul va fi vizibil în mod clar şi publicul este 

avertizat de toate pericolele potenţiale 
 Sistem de gestionare a traficului şi instruirea personalului, în special pentru acces pe şantier şi teritoriul adiacent cu 

trafic intens. Instalarea pasajelor şi amenajarea trecerilor sigure pentru pietoni în cazuri în care traficul de construcţie 
este intersectat. 

 Ajustarea timpului de lucru la traficul local, de exemplu, evitarea activităţilor de transport importante, în timpul orelor de 
vârf etc. 

 Gestionarea activă a traficului de către personalul instruit şi vizibil pe şantier, dacă este necesar pentru trecerea în 
condiţii de siguranţă pentru public. 

 Asigurarea accesului continuu în condiţii de siguranţă în încăperi, birouri, magazine şi reşedinţe în timpul activităţilor 
de renovare, în cazul în care clădirea rămâne deschisă pentru public. 

 
 

Solicitant/beneficiar: RI-Cargo MD SRL  Semnătura: ______________ Data: _______________ 
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Planul de Management de Mediu 
(se completează de solicitant pentru categoria B de sub-proiect) 

 

Etapa Impact de mediu Măsurile de mitigare (diminuare, reducere) Costuri Responsabil Remarcă 
Construcţie Impactul asupra 

sănătății și siguranței 
angajaților 

 Asigurarea măsurilor generale privind securitatea şi sănătatea în muncă pe 
şantierul de construcţie 

 Instruirea angajaților privind securitatea și siguranța muncii, asigurarea cu haine 
speciale de lucru și mijloace individuale de protecție 

 Instalarea semnelor speciale (informaționale, de avertizare) în zona de construcție 
 Asigurarea cu persoană responsabilă de siguranță de pe șantier 
 Amenajarea facilităţi sanitare adecvate şi locurilor de colectarea a deșeurilor 

pentru lucrători 
 Asigurarea cu truse și mijloace de prim ajutor 
 Asigurarea semnalizării efective pentru public și limitarea/blocarea accesului în 

zonă 

- Beneficiar  

Construcţie Generarea deșeurilor  Identificarea căilor şi locurilor de colectare separată şi depozitare pentru toate 
tipurile de deşeuri aşteptate de la activităţile de construcţie 

 Deşeurile minerale de construcţie şi materiale trebuie separat de deşeuri comune, 
organice, lichide şi alt. prin sortare şi depozitate în containere adecvate 

 Deşeurile de construcţie trebuie colectate şi eliminate în mod corespunzător de 
către organizaţiile autorizate la rampele speciale 

 Înregistrările de eliminare a deşeurilor trebuie menţinute ca dovadă de bună 
gestionare a deşeurilor 

 Ori de câte ori este posibil se recomandă re-utilizarea şi reciclarea materialelor 
adecvate şi viabile (cu excepţia de azbest) 

- Beneficiar  

Funcționarea Consumul excesiv de 
energie 

 Utilizarea compresoarelor tehnologice de înaltă eficienţă care folosesc motoare 
electrice mai eficiente și au pierderi mai reduse 

 Iluminarea optimală și de de înaltă eficienţă poate reduce consumul de energie 
 Utilizarea unităţilor tehnologice cu nivel redus de emisii / certificarea eficienţei 

energetice 
 Instruirea personalului local în bunele practici de întreținerea a echipamentului şi 

aplicarea corectă a tehnologiilor de producere 

- Beneficiar  
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Etapa Impact de mediu Măsurile de mitigare (diminuare, reducere) Costuri Responsabil Remarcă 
Funcționarea Generarea de deșeuri  Utilizarea corectă a tehnologiilor de producere, implementarea bunelor practici de 

management 
 Asigurarea colectării separate, păstrarii, reutilizării și/sau transportării adecvate a 

deşeurilor generate 

- Beneficiar  

Funcționarea Zgomotul, gălăgie  În timpul lucrărilor motoare, generatoare, compresoare şi alte echipamente 
mecanice trebuie să fie închise şi amplasate cât mai departe posibil de zonele 
rezidenţiale 

 Asigurarea lucrărilor în limitele programului de lucru conform autorizaţiei sanitare 
de funcţionare 

- Beneficiar  

Funcționarea Afectarea siguranţei 
şi sănătății 
angajaţilor 

 Instruirea regulară a angajaților privind cerințele de securitate şi sănătate în muncă 
 Afișarea într-un loc deschis a Planului de măsuri în situații de urgenţă privind 

gestionarea riscurilor  
 Instruirea operatorilor privind procedeele și măsurile de protecție aplicate în 

situații de avarii și scurgeri accidentare 
 Evitarea poluării aerului și otrăvirii personalului, instalarea pe lîngă echipament 

tehnologic a semnelor speciale de avertizare privind pericolul scurgerilor de 
substanţe nocive (dacă există) 

 Asigurarea cu mijloace individuale şi colective de protecţie conform cerințelor și 
normelor în vigoare 

 Examinarea anuală medicală a personalului angajat ş.a. 

- Beneficiar  

 
 

Solicitant/beneficiar: RI-Cargo MD SRL  Semnătura: ______________ Data: _______________ 
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Planul de Monitorizare de Mediu 
(se completează de solicitant p/u categoria B -  după necesitate) 

 

Etapa Parametru monitorizat Locul monitorizării 
Metoda şi/sau 
mijloacele de 
monitorizare 

Perioada de 
monitorizare 

Cauza 
monitorizării 

Responsabilităţile 
instituţionale 

Construcţie Deşeurile de construcţie La faţa locului Inspectarea vizuală 
regulată 

Săptămînal în timpul 
lucrărilor 

Prevenirea poluării 
mediului 

Beneficiar, Unitatea 
de Implementare a 
Proiectului (UIP) 

Construcţie Nivelul de zgomot La faţa locului Inspectarea regulată Zilnic în timpul 
lucrărilor 

Prevenirea 
impactului asupra 
sănătăţii şi 
perturbărilor pentru 
populaţie locală 

Beneficiar, UIP 

Construcţie Siguranţa muncii şi sănătatea Locul de lucru Supravegherea 
regulată, 
înregistrarea 
accidentelor, 
înregistrarea 
instruirilor, 
planificarea 
lucrărilor 

Continuă Protecţia sănătăţii şi 
siguranţei 
lucrătorilor, 
prevenirea 
accidentelor 

Beneficiar, IC, 
Inspecţia pntru 
Protecţia Muncii 
(IPM), UIP 

Construcţie Zgomot şi praf (transportarea 
materialelor şi deşeurilor de 
construcţie) 

Locul de lucru, 
drumuri şi străzi 

Supravegherea 
regulată 

Inspectare 
neanunţată în timpul 
transportării 

Evitarea prafului şi 
zgomotului; evitarea  
daunelor şi poluării 
infrastructurii 

Beneficiar, Inspecţia 
de patrulare (IP) 

Funcţionare Calitatea aerului: praf, fum ş.a. emisii La faţa locului în 
timpul funcţionării 

Monitorizarea 
vizuală 

Zilnic în timpul 
lucrărilor 

Prevenirea poluării 
aerului 

Beneficiar, UIP, 
IES, Centrul de 
Sănătate Publică 
(CSP) 

Funcţionare Poluarea aerului din mentenanţa 
necorespunzătoare a utilajului 
tehnologic ş.a. 

La faţa locului, 
zonele operaţionale 
şi parcare 

Inspecţia tehnică 
regulată 

Zilnic în timpul 
programului de lucru 

Prevenirea poluării 
aerului 

Beneficiar, UIP, 
IES, CSP 

Funcţionare Materiale şi deşeuri nocive, uleiuri, 
etc. 

La faţa locului Inspectare regulată Continuă Prevenirea 
impactului asupra 
sănătăţii şi poluării 

Beneficiar, UIP, 
IES, CSP 
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Etapa Parametru monitorizat Locul monitorizării 
Metoda şi/sau 
mijloacele de 
monitorizare 

Perioada de 
monitorizare 

Cauza 
monitorizării 

Responsabilităţile 
instituţionale 

mediului 
Funcţionare Deşeuri La faţa locului Inspectare vizuală 

regulată 
Zilnic în timpul 
lucrului 

Prevenirea poluării 
mediului 

Beneficiar, UIP, 
IES, CSP 

Funcţionare Nivelul de zgomot (funcţionarea 
utilajului tehnologic) 

La faţa locului, 
zonele de lucru 

Inspectare regulată Regulat în timpul 
lucrului 

Prevenirea 
impactului asupra 
sănătăţii şi 
perturbărilor pentru 
populaţie locală 

Beneficiar, UIP, 
CSP 

Funcţionare Securitatea şi sănătatea în muncă La faţa locului Supravegherea 
regulată, 
înregistrarea 
accidentelor, 
înregistrarea 
instruirilor, 
planificarea 
lucrărilor 

Continuă Protecţia sănătăţii şi 
siguranţei 
lucrătorilor, 
prevenirea 
accidentelor 

Beneficiar, IPM, 
UIP, CSP 

Funcţionare Zgomot şi praf (transportarea 
materialelor, trafic auto ş.a.) 

Locul de lucru, 
drumuri şi străzi 

Supravegherea 
regulată 

Inspectare 
neanunţată în timpul 
transportării 

Evitarea prafului şi 
zgomotului; evitarea  
daunelor şi poluării 
infrastructurii 

Beneficiar, IP 
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