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1. Context 

1.1 Proiectul „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” 

În 1991, Uniunea Europeană a introdus Directiva 91/676/CEE  (numită, în continuare, 

Directiva Nitrați) ce urmărește protejarea calității apei în Europa prin prevenirea poluării apelor 

subterane și a celor de suprafață cu nitrați proveniți din surse agricole și prin promovarea 

utilizării de bune practici agricole. Pentru a se alinia cerințelor Directivei Nitrați a UE, precum 

și pentru a promova o agricultură sustenabilă, România a dezvoltat Proiectul pentru Controlul 

Integrat al Poluării cu Nutrienți (INPCP), finanțat, în perioada 2008 – 2017, de către Banca 

Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) și de către Fondul Global de Mediu 

(GEF). 

În aprilie 2015, România a solicitat sprijin suplimentar din partea Băncii Mondiale pentru a 

continua implementarea Directivei Nitrați a UE, având în vedere provocările continue cu care 

România se confruntă din cauza poluării cu nutrienți la nivel naţional și mulțumită experienței 

de succes castigate prin implementarea proiectului INPCP. Finanțarea Adițională propusă 

permite finanțarea investițiilor în comunitățile locale pentru reducerea poluării cu nutrienți, 

sprijinirea întăririi instituționale și consolidarea capacității pentru respectarea și îmbunătățirea 

practicilor agricole, în special pentru micii fermieri, astfel încât să se evite penalizarea acestora 

pentru nerespectarea normelor de eco-condiționalitate obligatorii pentru obținerea sprijinului 

UE în agricultură (plăți directe). 

 

Proiectul are 4 componente: 

Componenta 1 – Investiții la Nivelul Comunităților Locale pentru Reducerea Poluării cu 

Nutrienți 

Componenta 1 oferă sprijin pentru realizarea de investiții și practici eficiente de reducere a 

poluării cu nutrienți provenind din surse agricole, creșterea animalelor și surse umane. Sprijinul 

financiar este disponibil unităţilor administrativ – teritoriale (UAT), potrivit criteriilor de 

selecție. 

Lista investiţiilor include: (i) sisteme de depozitare şi manevrare, la nivel de comună, destinate 

realizării unui mai bun management al gunoiului de grajd şi menajer – sistemele la nivel de 

comună sunt relevante în această situaţie întrucât efectivele de animale sunt deţinute în facilităţi 

foarte mici localizate în intravilan, iar importanţa acestora a fost confirmată de către rezultatele 

proiectului APCP; (ii) plantarea de arbori ca perdele forestiere de protecţie în vederea stopării 

degradării corpurilor de apă şi pentru prevenirea eroziunii solului, precum şi reabilitarea 

păşunilor; (iii) acţiuni demonstrative pentru îmbunătăţirea calităţii apei şi a condiţiilor de 

igienă; şi (iv) promovarea respectării Codului de bune practici agricole în exploataţii prin 

investiţiile specifice dedicate unui management eficient al nutrienţilor, capabil să reducă 

emisiile de nutrienţi. 

 

Componenta 2 – Întărirea capacității instituționale și de reglementare 

Această componentă se concentrează pe dezvoltarea capacităţii insituționale și de coordonare 

în cadrul unor instituții, autorități, agenții și alți factori de interes relevanți la nivel național și 

local implicați în reglementarea, implementarea, monitorizarea și raportarea Directivei Nitraţi 

și a Directiva Cadru pentru Apă UE. Proiectul contribuie prin furnizarea de echipamente, 

software și alte facilități necesare, inclusiv sesiuni de instruire specializate pentru MAP, 
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ANAR, MADR, APIA, Agenția Națională de Protecție a Mediului, Garda de Mediu și 

Direcțiile de Sănătate Publică. Activitățile vor include totodată sprijin pentru ANAR pentru 

monitorizarea și raportarea către MAP și UE a calității apelor de suprafață și subterane în 

conformitate cu Directiva Nitraţi și Directiva Cadru pentru Apă, dar și prin construcția și 

furnizarea de piezometre, achiziția de echipamente de laborator și a aplicațiilor software 

aferente, asigurarea de asistență tehnică pentru diverse activități precum derularea de studii și 

dezvoltarea de software. 

 

Componenta 3 – Strategia de conștientizare publică şi sprijin pentru informare 

Această componentă include realizarea activităților de conștientizare publică la nivel local, de 

bazin hidrografic, național și regional, inclusiv întâlniri, ateliere, excursii, vizite de studiu și 

evenimente și produse mass-media, pentru a prezenta proiectul și beneficiile sale, pentru a 

promova îmbunătățirea condițiilor de igienă în mediul rural precum și implementarea bunelor 

practici agricole, precum şi asigurarea formării și asistenței pentru potențialii beneficiari. 

 

Componenta 4 – Management de Proiect 

Proiectul este implementat de către Unitatea de Management al Proiectului (UMP-INPC) 

înfiinţată în cadrul Ministerului Apelor și Pădurilor. Ministerul Apelor și Pădurilor este 

autoritatea la nivel central pe deplin responsabilă pentru implementarea proiectului. Actuala 

Comisie Interministerială pentru Aplicarea prevederilor Directivei Nitraţi (CIA), prezidată de 

reprezentanţi ai Ministerului Apelor și Pădurilor, asigură consilierea şi supravegherea generală 

pentru coordonarea tuturor activităţilor din proiect. 

 Cadrul legislativ în vigoare privind protecţia mediului (aplicabil sub-proiectului) 

- OUG nr. 195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 privind protecția mediului 

- HG 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra 

mediului 

- Ordinul Nr. 135/76/84/1284 din 10 februarie 2010 privind aprobarea Metodologiei de 

aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private 

- Ordinul nr. 1798/2007pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu 

- Legea 107/1996 legea apelor 

 

1.2 Politicile asiguratorii sociale şi de mediu ale Băncii Mondiale 

Banca Mondială dispune de zece politici operaţionale asiguratorii, care se aplică diferitelor 

proiecte de dezvoltare pe catre Banca le implementează sau le finanţează. Scopul acestor 

politici este de a asigura prevenirea sau cel puţin minimizarea riscurilor sociale şi de mediu, 

determinând în acelaşi timp creşterea beneficiilor socio-economice ale proiectelor aprobate, şi 

nu doar protejarea mediului înconjurător. Aceste politici au scopul de a creşte eficacitatea şi 

impactul pozitiv al dezvoltării proiectelor susţinute de Banca Mondială. Evaluarea impactului 

asupra mediului ţine cont, în plus faţă de aspectele de mediu globale şi transfrontaliere, de 

elementele mediului natural (aer, apă, sol), de sănătatea şi securitatea populaţiei, precum şi 

aspectele sociale (strămutarea involuntară, resursele fizice şi culturale). Entitatea împrumutată 

este responsabilă pentru elaborarea studiului de evaluare a impactului sau a planului de 

management social şi de mediu. Banca Mondială analizează şi aprobă documentul respectiv. 
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Proiectul este clasificat în Categoria B – evaluare parţială şi iniţial a declanşat doar două politici 

asiguratorii: OP 4.01 (evaluare de mediu) şi OP 7.50 (proiecte realizate pe căi navigabile 

internaţionale). În ceea ce priveşte sub-proiectele selectate şi care sunt amplasate în apropiere 

de sau în arii naturale protejate (situri Natura 2000), politica operaţională OP 4.04 (Habitate 

naturale) a fost declanşată în etapa iniţială de implementare a finanţării adiţionale. 

 

1.3 Poluarea cu nutrienţi în România 

Aproximativ 45% din totalul populației României trăiește în mediul rural. Circa 3,63 milioane 

exploatații agricole, reprezentand aproximativ o treime din fermele din UE, se află în România. 

În prezent, 92% dintre aceste exploatații agricole au mai puțin de 5 hectare iar majoritatea o 

reprezintă gospodăriile de subzistență. Din totalul de ferme, 68% sunt reprezentate de ferme 

mixte, axate atât pe culturi cât și pe creșterea animalelor. Cu toate acestea, România trece 

treptat de la agricultura la scară mica spre operațiuni la scară medie și mare. În ciuda creșterii 

lente, dar constante a numărului de ferme de dimensiuni medii, majoritatea fermelor deține 

câteva animale (cele mai întâlnite animale sunt vacile, cabalinele, porcinele, ovenele, caprinele, 

gâștele și găinile) crescute în imediata apropiere a locuințelor, fără a fi prevăzute cu instalații 

de depozitare adecvate pentru colectarea deșeurilor animale. Acest tip de practici agricole 

necorespunzătoare conduce către poluarea apelor subterane cu nitrați și bacterii precum și către 

răspândirea mirosurilor neplăcute și a muștelor. Micii fermieri întâmpină dificultăți în a aplica 

practici agricole prietenoase cu mediul și, prin urmare, contribuie în mod semnificativ la 

poluarea cu nutrienți din surse difuze. Acest lucru conduce la poluarea apelor subterane, fapt 

ce prezintă amenințări la starea de sănătate a locuitorilor care folosesc apa din fantani pentru 

băut. 

Având în vedere că aproape întreg teritoriul României se află în bazinul Dunării, în anul 2013, 

la recomandarea Comisiei Europene, România a acceptat ca întregul său teritoriu național să 

se conformeze cu prevederile Programului de Acțiune pentru protecția apelor împotriva 

poluarii cu nitrați din surse agricole. În cadrul acestei abordări noi, pregătirea și implementarea 

de către autoritățile locale a “Planurilor de acțiune locale pentru protecția apelor împotriva 

poluării cu nitrați din surse agricole” au devenit obligatorii pe întregul teritoriu al României. 

România are nevoie de investiții precum și de întărirea politicilor, regulamentelor și a 

structurilor administrative, a serviciilor si competențelor aferente la nivel național, regional și 

local pentru a putea ajuta zonele rurale să se conformeze cerințelor Directivei Nitrați a UE.  

 

1.4 Mecanisme instituţionale pentru implementarea cerinţelor referitoare la protecţia 

mediului în perioadele de construcţie/operare 

Cerinţele referitoare la protecţia mediului vor fi implementate atât în perioada de construcţie, 

cât şi în cea de operare (se vor respecta prevederile Hotărârii nr. 445 din 08/04/2009 privind 

evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului și cele ale Ordinului 

nr. 135/76/84/1284 din 10 februarie 2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a 

evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private) de către: Primăria 

Parva, contractori, APM Bistrita Nasaud, Sistemul de Gospodărire a Apelor Bistrita Nasaud, 

Direcţia de Sănătate Publică Bistrita Nasaud. 

Investiţiile proiectului vor fi supervizate de către specialiştii cu competenţe pentru monitorizare 

şi evaluare din cadrul INPCP – UMP, sprijiniţi de personalul de suport tehnic angajat special 
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în acest sens în cadrul fiecărei Direcţii de bazin hidrografic. Termenii de referinţă specifici 

menţionează responsabilităţile specifice cu privire la managementul componentelor referitoare 

la investiţii din proiect.  

O atenţie deosebită va fi acordată conformării cu politica generală de mediu, sănătate şi 

securitate a Grupului BM (ghidul F1)  precum şi legislaţiei naţionale din domeniul prevenirii şi 

controlului oricărui posibil impact asupra mediului, sănătăţii şi securităţii, care poate apărea pe 

parcursul activităţilor de construcţie.  

Suplimentar, la fiecare şantier de construcţii, beneficiarul va asigura, pe propria cheltuială şi în 

baza legislaţiei în vigoare, personal local pentru supravegherea şi monitorizarea permanentă a 

execuţiei lucrărilor. Aceştia vor avea de asemenea competenţa de a atenţiona contractorii cu 

privire la respectarea standardelor de mediu pe durata realizării obligaţiilor lor stipulate în 

contract (vezi anexa 4 a acestui document). 
 

2. Descrierea proiectului 

Obiectivul de investiţii cu denumirea „Construire platformă comunală de depozitare a 

gunoiului de grajd”  va fi construit în localitatea Parva, judeţul Bistrita Nasaud. Terenul se afla 

in extravilanul Comunei Parva; amplasamentul este un teren liber de sarcini, fără servituți 

înscrise în Cartea Funciară, în suprafață de 3000 mp, deservit pe latura nordică de drumul de 

exploatatie agricola- N -79.32m, E - 37.06m, S - 90.18m, V - 39.49m.  

Beneficiarul proiectului este U.A.T. Parva. 

Descrierea proiectului: 

 platformă de formă rectangulară, cu pereţi pe 3 laturi (fără latura frontală) cu 

dimensiunile L x B = 30 X 22.50 m şi înălţimea pereţilor de 3,00  m cu o capacitate de stocare 

2.023 mc respectiv 1.517t/an de gunoi de grajd. Toate elementele structurale (pereţi, placa 

suport etc.) ale platformei sunt realizate din beton armat. Toate componentele construcţiei au 

fost dimensionate astfel încât să reziste sarcinii specifice exercitate de volumele de gunoi 

depozitate şi a utilajelor, forţelor exterioare şi atingerii accidentale a pereţilor de către utilajele 

de încărcare-descărcare. Platforma nu are pereţi despărţitori interiori pentru a nu stânjeni 

manevrarea utilajelor şi dispunerea liberă a grămezilor de gunoi de grajd. Aceasta permite 

îndeplinirea cerinţelor proprii procesului de compostare dacă acesta va fi necesar pentru 

anumite materiale. Platforma este prevăzută la partea frontală cu un radier din beton, necesar, 

pentru a asigura zona de circulaţie şi de manevrare a utilajelor şi pentru descărcarea/încărcarea 

gunoiului de grajd din/în mijloacele de transport (căruţă, remorcă agricolă etc.). Pe toată 

lungimea părţii frontale (deschiderea platformei), între placa suport a platformei şi drum (beton 

armat), este prevăzut un canal de colectare a efluentului, de formă rectangulară din beton armat, 

acoperit cu dale de beton armat. Suprafeţele interioare ale pereţilor şi pardoselii platformei şi 

ai canalului de colectare a fracţiei lichide sunt protejate prin aplicarea unei substanţe 

hidroizolante pentru a împiedica eventualele infiltraţii în sol a fracţiei lichide provenite din 

gunoiul de grajd; 

 un bazin de stocare semiîngropat din beton armat, amplasat în imediata apropiere a 

platformei, cu rolul de a colecta precipitaţiile şi efluenţii. Acesta a fost dimensionat pentru a se 

asigura o capacitate de stocare pe o perioadă de 30 de zile de precipitaţii şi a tuturor fracţiilor 

lichide rezultate în urma procesului de compostare. În situaţia în care se pot înregistra 

precipitaţii cu intensităţi mai mari decât cele maxime înregistrate până în prezent în zonă 

lichidul ce se stochează în bazin poate fi aplicat peste gunoiul de grajd la o frecvenţă care să 

                                                      
1 https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/ehs-guidelines  

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/ehs-guidelines
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nu permită depăşirea capacităţii de stocare a acestuia. Capacitatea bazinului de stocare a fracţiei 

lichide este de 60.00 mc. Lichidul stocat poate fi împrăştiat pe teren sau pe deşeuri la intervale 

mai dese decât împrăştierea gunoiului pe terenurile cultivate sau pe culturile în creştere. 

Suprafeţele interioare ale bazinului (pereţi şi radier) sunt protejate prin aplicarea unei substanţe 

hidroizolante pentru a împiedica eventualele infiltraţii în sol a fracţiei lichide provenite din 

gunoiul de grajd; 

 3 (trei) containere PE, destinate colectării celor trei categorii de materiale inerte (sticlă, 

metal şi plastic/carton) ajunse accidental în corpul gunoiului de grajd. Acestea vor fi colectate, 

periodic, de către operatorul de salubrizare ce-şi desfăşoară activitatea în localitate şi va fi 

transportat şi depozitat la groapa de gunoi cea mai apropiată; 

 împrejmuire cu gard din plasă de sârmă cu stâlpi de oţel pe întreg perimetrul ce 

delimitează suprafaţa necesară a amenajării platformei comunale.  La intrarea şi la ieşirea din 

incintă au fost prevăzute porţi ce asigură deschiderea necesară accesului utilajelor pentru 

desfăşurarea activităţilor de manipulare şi transport a gunoiului de grajd. De asemenea, s-a 

prevăzut şi împrejmuirea bazinului de stocare a efluenţilor. Accesul personalului de deservire 

la bazin se face pe o poartă cu sistem de încuiere, pentru a preveni accesul persoanelor 

neautorizate; 

a. o cabină /un adăpost cu o încăpere pentru administratorul şi paznicul platformei ce 

asigură confortul şi dotările necesare pentru desfăşurarea activităţii în condiţii optime; 

b. container cu capac de cca 1mc pentru colectarea eventualelor deşeuri periculoase ( 

cutii vopsea, recipienţi, ulei uzat etc.); 

c. o peredea forestieră pentru protecţie şi cu rol peisagistic.     

Planuri de situaţie, planuri generale, profile longitudinale şi transversale, cu situatia proiectată, 

sunt prezentate în continuare. 
 

 
Plan de încadrare în zonă 
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Plan de situaţie 

Durata de implementare a proiectului este estimată la 6 luni şi include activităţile de construcţie 

conform graficului de mai jos: 
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1.Pregatire 

teren 
            

2.Sapaturi             

3.Realizare 

strat de 

balast 

            

4.Turnare 

beton in 

platforma 

            

5.Armare 

talpa fundatii 

ziduri de 

sprijin 

            

6.Turnare 

beton talpa 
            

7.Armare 

pereti 
            

8.Turnare 

beton pereti 
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9.Realizare 

rigola 

colectoare 

            

10.Realizare 

bazin colector 
            

11.Realizare 

drum de 

acces 

            

12.Realizare 

imprejmuire 

cu gard 

            

13.Realizare 

poarta de 

acces si 

montare 

piezometre 

            

 

În etapa de execuţie a proiectului vor fi utilizate următoarele materii prime şi materiale de 

construcţie: beton rutier, beton, oţel, lemn. 

Se estimează că în etapa de construcţie volumele de materiale excavate şi de materiale de 

construcţie utilizate sunt următoarele: 

 Săpătură – 700 m3 

 Beton –  360 m3 

Materialele rezultate din activitatea de pe şantier se depozitează în locuri special amenajate şi 

se implementează măsuri pentru indepărtarea deşeurilor. Depozitarea materialelor de 

construcţie se va face astfel încât să nu se blocheze căile de acces şi să nu poată fi antrenate de 

vânt sau ape pluviale. Solul fertil decopertat se depozitează în locuri special amenajate şi se 

reamplasează la terminarea lucrărilor. 

Se vor utiliza materiale periculoase de tipul carburanţi, vopsele. Vopselele şi carburanţii vor fi 

depozitaţi în spaţii împrejmuite, cu pardoseală impermeabilă. Aceste spaţii vor fi prevăzute cu 

mijloace de stingere a incendiilor si cu o cantitate suficientă de materiale absorbante (ex. nisip) 

pentru a se putea interveni în caz de scurgeri accidentale.  

Accesul în incintă va fi asigurat prin intermediul unei căi de acces din drumul de exploatare 

agricolă existent. Calea de acces va fi un drum de pământ acoperit cu piatră spartă. 

Proiectul constă în construcţia unei platforme din beton armat, de formă rectangulară, cu pereți 

pe 3 laturi (fără latura frontală). Platforma este prevăzută cu un bazin pentru colectarea 

efluenţilor şi a apei din precipitaţii, cu suprafeţe betonate pentru drumul de acces, parcarea 

utilajelor si pentru amplasarea a 4 containere de circa 1 m.c., pentru deşeuri recuperabile ajunse 

accidental la platforma in amestec cu gunoiul de grajd. 

Au fost analizate două soluţii tehnico-economice: scenariul 1 – platformă neacoperită şi 

scenariul 2: platformă acoperită. Tehnologia de compostare este identică în ambele situaţii: 

fermentaţie naturală, aerobă, întreţinută prin răsturnarea periodică a grămezilor de gunoi de 

grajd în vederea aerării acestuia. 

 

3. Condiţiile iniţiale 

Comuna Parva este situata pe Valea Rebrei alaturi de comuna Rebra si spre Nasaud, comuna 

Rebrisoara. Este situata in dealurile Nasaudului in inima muntilor Rodnei. Asezata la poalele 

muntelui Barla care se inalta pana la 1628 m si face parte din masivul muntos al Rodnei, 
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comuna Parva isi are limitele teritoriale intre hotarele localitatilor Rebrisoara-Gersa 2, Rebra, 

Feldru, si Sangeorz-Bai. Drumul care strabate aceasta localitate face legatura cu Telciu. 

Terenul pe care se va realiza investiţia se afla in extravilanul Comunei Parva; 

amplasamentul este un teren liber de sarcini, fără servituți înscrise în Cartea Funciară la 

nr cadastral 25422 in, în suprafață de 3000 mp, deservit pe latura nordică de un drum 

agricol, pe o distanță de 79.32 m. E – 37,06 m, S – 90,18 m, V – 39,49 m. Conform planului 

de situaţie vecinătăţile terenului pe care va fi construită platforma de depozitare a gunoiului de 

grajd sunt: 

- la Nord, drum exploatatie agricola domeniul public 

- la Est,  arabil Biserica Ortodoxa Romana 

- la Sud, arabil Biserica Ortodoxa Romana 

- la Vest, arabil Biserica Ortodoxa Romana 

Accesul la construcţia propusă este poziţionat în partea de Nord a terenului, dinspre drum, 

printr-o cale de acces, amplasată între platformă şi drum. Amplasarea construcţiei faţă de 

limitele de proprietate este următoarea: 

De la latura de NV - 16.73 ml faţa de limita de proprietate; 

De la latura deNE - 3.38 ml faţa de limita de proprietate; 

De la latura de SE - 17.63 ml faţa de limita de proprietate; 

De la latura de SV - 43.34 ml faţa de limita de proprietate. 

 

Date geomorfologice  

Din punct de vedere geomorfologic zona se află în unitatea de relief Muscelele Năsăudului, 

fiind o unitate deluroasă, colinară, dezvoltată pe formațiuni grezoase și argilo-marnoase. 

Relieful este dominat de prezența culmilor ce sunt relativ paralele și scad treptat în altitudine 

de la nord la sud. Perimetrul de studiu este localizat între Dealul Cornului la nord și dealul 

Paltinului la sud, pe versantul cu expunere sud-estică a dealului Capului. Subunitățile 

morfologice menționate sunt separate prin prezența râului Rebra.  Elevația scade treptat dinspre 

zona de deal (cca. 1100m) înspre zona de luncă a râului Rebra atingând valori de cca. 480-500 

Rețeaua hidrografică în arelul de interes este reprezentată în principal de râul Rebra (cod 

II_01.15), afluent de dreapta al râului Someșul Mare. Bazinul hidrografic se caracterizează 

prin: lungimea cursului de apă de 44 km, suprafața totală de cca. 199 kmp, altitudinea medie 

de cca. 1010 m și o pantă medie de 23 ‰.  

 

Date geotehnice 

Pe baza sondajului geotehnic localizat efectuat până la o adâncime de 4 m în perimetrul supus 

studiului, s-a identificat prezența argilelor prăfoase și argilelor prăfoase cu pietriș și bolovăniș 

până la adâncimea de 4 m. Apa nu a fost interceptată în momentul efectuării forajului (mai 

2017). 

Din punct de vedere hidrogeologic în areal nu au fost identificate corpuri de apă subterană 

documentate, însă depozitele poros-permeabile/fisurate pot cantona orizonturi acvifere.  

Depozitele poros-permeabile/fisurate sunt reprezentate de gresiile chattiane-burdigaliene, 

precum și de nisipuri/pietrișuri cuaternare. În posibilitatea existenței unor orizonturi acvifere 

freatice, acestea vor avea o direcție de curgere înspre cel mai apropiat emisar de suprafață, în 

cazul de față râul Rebra, precum și o direcție paralelă cu direcția de curgere a apelor de 

suprafață (SE-NV) la nivelul luncii. 
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În arealul de studiu există un tip de acvifere: 

- un acvifer freatic poros-permeabil cantonat în depozitele de luncă ale râului Rebra, aflat în 

interdependență cu râul Rebra. Acvfierul, localizat în apropierea arealului de interes, poate fi 

interceptat la cca. 0.4-0.8  m adâncime față de la nivelul albiei minore a râului Rebra, albie ce 

se dezvoltă pe o lățime de cca. 15m.  

- un posibil acvifer fisural/poros-permeabil cantonat în depozite grezoase fracturate și fisurate 

aparținând Stratelor de Borșa  și care constituie versanții dealului Capului. 

Având în vedere diferența de nivel dintre amplasamentul studiat (cca. 646-654 m NMN) și râul 

Rebra (cca. 490 m NMN) posibilitatea contaminării acviferului freatic poros-permeabil 

cantonat în depozite de luncă este redusă. De asemenea, sondajul geotehnic executat nu a pus 

în evidență prezența apei subterane până la adâncimea de 4m.  

 

Date climatice. Temperaturi medii şi extreme 

Zona este caracterizată de un sector de climă temperat-continentală-moderată, prezentând 

câteva particularitaţi, în funcţie de aspectul deluros al regiunii, acesta influenţează regimul 

termic şi precipitaţiile, conducând la inversiuni de temperatură, frecvenţa ceţii şi a curenţilor 

pe culoar. 

Temperatura medie anuala este de 8.5°C. Temperatura medie multianuala a lunii celei mai 

calde –iulie-este de 19.5°C, iar a lunii celei mai reci - ianuarie de -3.4°C, conform datelor 

furnizate de Statia meteo Bistrita-Nasaud, prin adresa nr 971/03.08.2018. 

 

Precipitaţii lunare 

Precipitatiile medii anuale sunt de 712 l/mp. Luna cea mai bogata in precipitatii este iunie – 

88,8 l/mp, iar cea mai saraca - ianuarie 44 l/mp, conform datelor furnizate de Statia meteo 

Bistriţa-Năsăud, adresa nr. 971/03.08.2018. 

 

Ape subterane şi de suprafaţă  

Ape subterane 

Din punct de vedere hidrogeologic în areal nu au fost identificate corpuri de apă subterană 

documentate, însă depozitele poros-permeabile/fisurate pot cantona orizonturi acvifere.  

Depozitele poros-permeabile/fisurate sunt reprezentate de gresiile chattiane-burdigaliene, 

precum și de nisipuri/pietrișuri cuaternare. În posibilitatea existenței unor orizonturi acvifere 

freatice, acestea vor avea o direcție de curgere înspre cel mai apropiat emisar de suprafață, în 

cazul de față râul Rebra, precum și o direcție paralelă cu direcția de curgere a apelor de 

suprafață (SE-NV) la nivelul luncii.. 

Pe baza sondajului geotehnic localizat efectuat până la o adâncime de 4 m în perimetrul supus 

studiului, s-a identificat prezența argilelor prăfoase și argilelor prăfoase cu pietriș și bolovăniș 

până la adâncimea de 4 m. Apa nu a fost interceptată în momentul efectuării forajului (mai 

2018). 

Având în vedere diferența de nivel dintre amplasamentul studiat (cca. 646-654 m NMN) și râul 

Rebra (cca. 490 m NMN) posibilitatea contaminării acviferului freatic poros-permeabil 

cantonat în depozite de luncă este redusă. De asemenea, sondajul geotehnic executat nu a pus 

în evidență prezența apei subterane până la adâncimea de 4m. 
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Ape de suprafaţă - comuna Parva este străbătută de râul Rebra, afluent al râului Someşul Mare. 

Aceasta reţea are un regim de scurgere permanent. Începând de la izvoare spre vărsare afluenţii 

Rebrei sunt: 

 Pe dreapta: Valea Lespedea, Rebrişoara Mare, Izvorul Negru, Valea Pietrelor, Valea Arşiţei, 

Valea Arsirişului, Valea Vinului, Valea Brădaţelului, Pârâul Pleşilor, Pârâul Vâlcea; 

 Pe stânga: Valea Creţii, Valea Lucacesii, Valea Guşeţului, Valea Făgetului, Izvorul 

Scaricelei, Pârâul Ursului, Izvorul Măguricii, Izvorul Comarnicului, Izvorul Tisei, Pârâul 

Paltinului, Pârâul Izvorului, Pârâul Frasinului 

Râul Rebra, de la izvoare până la confluenţa cu Someşul Mare parcurge distanţa de 43 km, 

culegându-şi apele de pe o suprafaţă de aproximativ 203 km². 

Debitul mediu multianual creste de la munte spre aval. Debitul maxim la postul hidrometric 

Rebrisoara este de 27,27 m3/s, debitul minim este de 1.56 m3/s. 

Scurgerea si viteza apelor depinde de panta pe care o are Rebra in sectorul comunei Parva. 

Panta medie este de 4%, iar coeficientul de sinuozitate a raului (influentat de relieful zonei) 

este de 1.28. Volumul maxim al scurgerii (350 mm) se inregistreaza in luna aprilie, iar cel mai 

scazut (70 mm) in luna septembrie. 

 

Calitatea apelor  

In comuna Parva exista retele de alimentare cu apa si canalizare care acopera comuna în procent 

de circa. 80% Calitatea apelor de suprafață este afectată de lipsa sistemelor de canalizare și 

epurare a apelor uzate în toate satele comunei, de modul de gestionare a deșeurilor și gunoiului 

de grajd din gospodăriile private ce poluează cu nutrienți sursele de apă subterane. Pe teritoriul 

comunei nu exista surse care ar putea provoca deversări necontrolate de substanțe toxice în 

apă. 

Apele de suprafaţă prezintă fenomene de eutrofizare datorate excesului de nutrienţi. O mare 

parte din gunoiul de grajd provenit din gospodăriile populației nu este depozitat în mod 

corespunzător. Astfel, este afectat mediul înconjurător, solul și aerul în mod direct, precum și 

prin levigatul ce pătrunde in ape, atât în cele de suprafață, cât și în cele subterane. 

UAT Parva nu este inclus in Ordinul MMDD/1552/2008 privind lista localitatilor vulnerabile 

sau potenţial vulnerabile la nitrati. 

 

Nivelul de zgomot 

Principala sursă de poluare fonica identificată este traficul rutier. Aceasta nu este semnificativă 

întrucât traficul rutier este redus, teritoriul comunei nefiind traversat de drumuri cu fluxuri 

foarte mari de trafic – drumuri naționale sau de interes european.  

 

Calitatea aerului, inclusiv sursele de poluare a aerului 

Comuna Parva nu dispune de o stație locală de monitorizarea indicatorilor specifici. Sub acest 

aspect, comuna Parva nu se numără printre zonele cu probleme privind calitatea aerului, 

întrucât nu s-au identificat depășiri majore ale valorilor maxime admise, impuse de legislația 

în vigoare. 

 

 

 

 

 



13 

 

Managementul deşeurilor 

Deseurile colectate din comuna Parva sunt transportate de catre SC SUPERCOM  SA Bucuresti 

prin ADI-deseuri BN la depozitul de deseuri din localitatea Tarpiu, comuna Dumitra, jud. 

Bistrita Nasaud (la circa 35 km de comuna Parva). 

Deşeurile provenite din gunoiul de grajd sunt gestionate local, prin grija generatorului, iar 

fiecare gospodarie valorifica gunoiul de grajd pe terenurile agricole proprii sau in gradini. Nu 

există un control al modului de stocare / compostare a acestora şi există riscul ca deşeurile să 

fie împrăştiate pe terenuri agricole în perioadele de interdicţie impuse de Codul de Bune 

Practici Agricole, fără o compostare corectă a acestora. De asemenea, levigatul şi apele pluviale 

care spală masa de deşeuri se pot scurge necontrolat în sol şi ape de suprafaţă. Având în vedere 

că teritoriul comunei Parva este încadrat ca vulnerabil la poluarea cu nitraţi din surse agricole, 

se impune o atenţie deosebită la gestionarea acestor tipuri de deşeuri. 

 

Vegetaţie 

Vegetaţia naturală este formata din ierburi si paduri de conifere . Zona pădurilor de conifere 

se remarcă prin existenţa molidului, bradului, pinului, ş.a. Vegetaţia este foarte variată şi se 

dezvoltă treptat, din văi spre înălţimi: floarea de colţ, narcise, bujor, rododendron. 

 

Biodiversitatea şi habitatele sensibile 

Se consideră că starea biodiversităţii in zonă este bună, ţinând cont de amploarea redusă a 

eventualelor surse de poluare, de fragmentare sau alterare. 

Fauna este reprezentată de ursul carpatin, la care se adaugă mistreţul, lupul, cerbul, capra 

neagră, vulpea, jderul şi chiar râsul. În apa Rebrei se află diverse specii de peşti: păstrăvi, lipeni, 

mreană, iar în locurile stâncoase se găsesc vipere. 

 

Specii protejate, în pericol sau rare 

Pe teritoriul comunei nu sunt identificate specii protejate, în pericol sau rare. 

 

Ariile naturale protejate şi distanţa faţă de acestea 

In zona studiata nu există arii naturale protejate. 

 

Folosinţa terenurilor 

Terenul pe care se va amplasa construcţia nu este utilizat în prezent. Terenurile invecinate au 

folosinta de teren arabil. 

Dealurile şi luncile Parvei sunt cultivate cu cartofi, orz, ovăz, plante pentru nutreţuri, dar cele 

mai întinse suprafeţe sunt acoperite cu păşuni şi fâneţe. 

 

Populaţia asupra căreia proiectul va avea un impact 

Distanţa faţă de cea mai apropiată locuinţă este de aprox. 1400 m. Numărul total de locuitori 

al comunei Parva este de 2371 

Structura populaţiei pe grupe de vârstă este următoarea: 

 

0 - 14 ani: 765(32.26%) 15 - 64 ani: 1256(52.97%) 65 ani si peste: 248(10.46%) 
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Structura populaţiei pe sexe: 

feminin 1168 (49.26%) masculin 1203 (50.74%) 

 

 

 

Se observă că la nivelul anului 2011, în comuna Parva, grupa de vârsta a tinerilor (sub 40 ani) 

reprezenta 63,43% din totalul populaţiei, grupa mijlocie de vârstă (40-65 ani) reprezenta 

26,11% din populaţie, în timp ce grupa vârstnicilor (peste 65 ani) atingea procentul de 10,46%. 

Grupul țintă al proiectului este reprezentat de un număr de 153 de gospodării deţinătoare de 

animale din satul Parva, aflate în zona de colectare a platformei comunale. 
 

Activităţile economice la nivel local 

Forţa de muncă, conform datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică, în 

perioada 2011-2012 este reprezentată astfel: 

 

Denumire sector lucrativ Efectiv la 2011 Efectiv la 2012 

Număr mediu salariaţi în agricultură, silvicultură 

şi pescuit 

5 8 

Număr mediu salariaţi în industrie 1 3 

Număr mediu salariaţi în industria extractivă 1 3 

Număr mediu salariaţi în comerţ cu ridicata şi cu 

amănuntul, repararea autovehiculelor şi 

motocicletelor 

22 18 

Număr mediu salariaţi în transport şi depozitare 2 2 

Număr mediu salariaţi în hoteluri şi restaurante 5 6 

Număr mediu salariaţi în  administraţie publică şi 

apărare,asigurări sociale din sistemul public 

7 6 
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Număr mediu salariaţi în învăţământ 38 36 

Număr mediu salariaţi în sănătate şi asistenţă 

socială 

14 13 

Se observă că în învăţământ sunt cei mai mulţi angajaţi, urmaţi de cei din comerţ, sănătate, 

agricultură. 

În anul 2012 existau un număr de 61 de şomeri din care 18 erau femei şi 43 bărbaţi, ceea ce 

reprezintă 2,57 % din populaţia stabilă a comunei Parva.  

 

Şomeri 2011 2012 

Şomer-Femei 34 18 

Şomer-Bărbaţi 57 43 

 

Alte proiecte situate în apropierea ariei proiectului pentru care a fost emisă sau a fost 

solicitată o autorizaţie de construcţie 

Conform Primăriei Parva, nu există informaţii despre existenţa unor proiecte viitoare în 

apropierea ariei de realizare a platformei de gunoi de grajd, pentru care a fost emisă sau s-a 

solicitat emiterea unei autorizaţii de construcţii. 

 

4. Identificarea şi evaluarea impactului de mediu specific sub-proiectului 

MATRICEA PENTRU DEFINIREA IMPACTULUI. FAZA DE CONSTRUCŢIE. 
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1. Pregatire teren 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 +1 -1 0 0  

2. Sapaturi -1 0 0 -1 -1 0 0 0 0 +1 -1 -1 0  

3. Realizare 

strat de balast 
-1 0 0 -1 0 0 0 0 0 +1 0 0 0  

4. Turnare 

beton in 

platforma 

-1 0 0 -1 -1 0 0 0 0 +1 0 0 0  

5. Armare talpa 

fundatii ziduri de 

sprijin 

-1 0 0 -1 0 0 0 0 0 +1 0 0 0  

6. Turnare 

beton talpa 
-2 0 0 -1 -1 0 0 0 0 +1 0 0 0  

7. Armare 

pereti 
-1 0 0 -1 -1 0 -1 0 0 +1 0 0 0  

8. Turnare 

beton pereti 
-1 0 0 -1 -1 0 -1 0 0 +1 -1 0 0  

9. Realizare 

rigola colectoare 
-1 0 0 -1 +1 0 0 0 0 +1 0 0 0  
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10.  Realizare 

bazin colector -1 0 0 -1 +1 0 0 0 0 +1 -1 -1 0  

11.  Realizare 

drum de acces 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 +1 0 0 0  

12.  Realizare 

imprejmuire cu 

gard 
0 0 0 -1 0 0 0 0 0 +1 0 0 0  

13.  Realizare 

poarta de acces 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 +1 0 0 0  

Legendă: 0 = niciun impact;  -1= impact negativ minor;  -2= impact negativ semnificativ; +1= impact pozitiv minor; +2= impact pozitiv 

semnificativ 

Conform matricii pentru definirea impactului în faza de construcţie, cele mai semnificative 

tipuri de impact identificate în această etapă sunt: 

- Impactul negativ produs asupra eroziunii / stabilităţii terenurilor de săpături şi turnarea 

betonului (impact temporar-reversibil-direct) 

- Impactul negativ asupra nivelului de zgomot determinat de activităţile de construcţie 

(temporar – reversibil - direct) 

- Impactul negativ al activităţilor de construcţie asupra antrenării prafului (temporar – 

reversibil - direct) 

- Impactul negativ al pierderii de teren agricol  determinată de săpături şi turnarea 

betonului (temporar – reversibil - direct) 

- Impactul negativ asupra sănătăţii şi securităţii angajaţilor şi populaţiei locale determinat 

de activităţile de construcţii (temporar – reversibil - direct) 

- Impactul pozitiv al activităţilor de construcţie, pentru angajaţii de la nivel local 

(temporar – reversibil - direct) 

 

MATRICEA PENTRU DEFINIREA IMPACTULUI. FAZA DE EXPLOATARE2. 

 
Factori fizici Factori de 

mediu 

Factori sociali 

Activităţi de 
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1. Transferul 

gunoiului de grajd 
-1 -1 0 +1 0 0 0 0 +1 0 +1 0  

2. Manevrarea 

gunoiului de grajd 

la platformă 

-1 -1 -1 0 0 0 0 0 +1 -1 0 0  

3. Managementul 

levigatului 
-1 -2 0 0 -1 0 0 0 0 -1 0 0  

4. Managementul 

deşeurilor 
0 -1 -1 +1 +1 +1 0 0 0 0 0 0  

5. Accesul la 

platformă 
0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1  

                                                      
2 Pentru platforme de depozitare şi management al gunoiului de grajd 
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6. Monitorizarea 

socială şi de mediu 
+1 +1 +1 +1 +1 0 0 0 0 0 0 +1  

7. Gestionarea 

situaţiilor de 

urgenţă 

0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 +1  

Legendă: 0 = niciun impact;  -1= impact negativ minor;  -2= impact negativ semnificativ; +1= impact pozitiv minor; +2= impact pozitiv 
semnificativ 

Conform matricii pentru definirea impactului în faza de operare, cele mai semnificative tipuri 

de impact identificate în această etapă sunt: 

- Impactul negativ produs asupra mirosului de managementul levigatului (permanent – 

reversibil - direct) 

- Impactul negativ produs de transferului gunoiului de grajd şi de manevrarea gunoiului 

de grajd la platformă asupra calităţii aerului şi mirosului (permanent – reversibil - 

direct) 

- Impactul pozitiv al managementului gunoiului de grajd pe platforma comunală 

(permanent – reversibil - direct) 

- Impactul pozitiv asupra factorilor fizici, de mediu şi sociali, precum şi cel determinat 

de monitorizarea situaţiilor de urgenţă, prin monitorizarea permanentă a activităţilor 

care pot afecta mediul şi popluaţia de la nivel local, precum şi prin implementarea 

planurilor de acţiune pentru situaţiile de urgenţă  (permanent – reversibil - indirect) 

- Impactul pozitiv al operării platformei asupra anagajaţilor de la nivel local (permanent 

– reversibil –direct) 

Nu a fost identificat niciun impact cumulativ. 
 

5. Măsuri de atenuare 

În etapa de construcţie au fost stabilite măsuri de atenuare pentru reducerea şi prevenirea 

impactului negativ determinat de: 

(a) praful provenit de la circulaţia vehiculelor, 

(b) poluarea solului cu deşeuri de materiale de construcţie, 

(c) poluarea cu scurgeri accidentale de carburanţi şi lubrifianţi, 

(d) deteriorarea structurii solului şi apariţia fenomenelor de eroziune în zonele din jurul 

construcţiilor, 

(e) pierderea de teren agricol determinat de lucrările de construcţii 

(f) influenţa activităţilor de construcţie asupra sănătăţii şi securităţii angajaţilor şi a 

populaţiei de la nivel local, 

precum şi pentru accentuarea impactului pozitiv al lucrărilor de construcţie asupra forţei de 

muncă de la nivel local.  

In etapa de realizare a constructiei se estimeaza ca vor fi create un numar de 8—10 locuri de 

munca din partea constructorului. 

Pentru etapa de operare au fost stabilite măsuri de atenuare pentru reducerea şi prevenirea 

impactului negativ determinat de:  

(a) mirosul provenit de la depozitarea şi transferul gunoiului de grajd, 

(b) mirosul de la transferul levigatului,  

(c) praful provenit de la circulaţia vehiculelor,  

(d) poluarea apelor subterane,  

(e) poluarea apelor de suprafaţă (dacă este cazul),  

(f) managementul deşeurilor 
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precum şi pentru stimularea impactului pozitiv al funcţionării platformei asupra angajaţilor din 

rândul populaţiei locale. Se estimează că în faza de operare vor  fi create 2-3 locuri de munca. 

 

Analiza alternativelor 

 

Nr. crt. 

Criterii de 

analiză și 

selecție 

alternativă 

Scenariul 1 - platformă neacoperită Scenariul 2 - platformă acoperită 

1. 
Durata de 

execuţie 
6 luni 6 luni 

2. 
Soluţie tehnică 

constructivă 

1. platformă de colectare gunoi de 

grajd, formă rectangulară, cu pereţi pe 

3 laturi (fără latura frontală), prevazută 

cu canal de colectare a levigatului 

acoperit cu elemente preabricate din 

beton armat pentru circulație rutieră. 

Înălţime pereţi: 3m 

Caracteristici: platforma de 30 x 22.50 

m va fi neacoperită. 

Avantaje: 

Cost total mai scăzut. 

2. un bazin deschis din beton armat, 

pentru stocarea precipitaţiilor şi 

levigatului, prevăzut cu împrejmuire 

de protecție. 

3. trei containere/pubele de cca 1 mc, 

acoperite cu capac rabatabil, prevăzute 

cu roți,  pentru colectare și depozitarea 

deșeurilor reciclabile din materiale 

inerte; 

- suplimentar, un container metalic de 

cca 1 mc , acoperit cu capac rabatabil, 

prevăzut cu roți, pentru eventuale 

deșeuri periculoase (cutii vopsea, 

recipienți de ulei uzat, acumulatori 

electrici,  etc.) 

4. drum de acces în incinta platformei 

de depozitare, prevăzut cu 

imbrăcăminte din beton de ciment 

(beton rutier) –sistem rutier rigid. 

5. împrejmuire perimetrală a 

platformei ecologice de colectare a 

gunoiului de grajd,  realizată cu gard 

din plase metalice și stâlpi metalici, in 

continuarea pereților din beton armat 

ai platformei de stocare. 

6. două piezometre (în aval şi în 

amonte), care vor fi instalate în 

apropierea platformei de depozitare a 

gunoiului de grajd. Acestea vor 

permite monitorizarea periodică a 

calităţii apei subterane pentru a se 

asigura că nu are loc infiltrarea 

1. platformă de colectare gunoi de 

grajd, formă rectangulară, cu pereţi pe 

3 laturi (fără latura frontală), 

prevazută cu canal de colectare a 

levigatului acoperit cu elemente 

preabricate din beton armat pentru 

circulație rutieră. 

Înălţime pereţi: 3m 

Caracteristici: platforma de 

30x22.5 m va fi acoperită cu un 

acoperiş pe structură metalică şi 

invelitoare din tablă cutata. 

Avantaje: 

Cost de operare mai scăzut. 

2. un bazin deschis din beton armat, 

pentru stocarea precipitaţiilor şi 

levigatului, prevăzut cu împrejmuire 

de protecție. Volum util 20 mc. 

3. trei containere/pubele de cca 1 mc, 

acoperite cu capac rabatabil, 

prevăzute cu roți, pentru colectarea și 

depozitarea deșeurilor reciclabile din 

materiale inerte; 

- suplimentar, un container metalic de 

cca 1 mc , acoperit cu capac rabatabil, 

prevăzut cu roți, pentru eventuale 

deșeuri periculoase (cutii vopsea, 

recipienți de ulei uzat, acumulatori 

electrici,  etc.) 

4. drum de acces în incinta platformei 

de depozitare, prevăzut cu 

imbrăcăminte din beton de ciment 

(beton rutier) –sistem rutier rigid. 

5. împrejmuire perimetrală a 

platformei ecologice de colectare a 

gunoiului de grajd,  realizată cu gard 

din plase metalice și stâlpi metalici, in 

continuarea pereților din beton armat 

ai platformei de stocare. 

6. două piezometre (în aval şi în 

amonte), care vor fi instalate în 

apropierea platformei de depozitare a 

gunoiului de grajd. Acestea vor 
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efluenţilor proveniţi de la gunoiul de 

grajd în apele subterane şi vor fi 

raportate la probe etalon ce vor fi 

colectate înainte de punerea în 

exploatare a platformei. 

7. un stalp de iluminat dotat cu sisteme 

fotovoltice si cu LED-uri, respectand 

standardele DIN EN 18800 si DIN EN 

1461. 

8. achizitionarea unui generator 

electric care sa asigure alimentarea cu 

energie electrica a echipamentelor. 

9. cabina cu o încăpere pentru personal 

pază și administrator platformă 

permite monitorizarea periodică a 

calităţii apei subterane pentru a se 

asigura că nu are loc infiltrarea 

efluenţilor proveniţi de la gunoiul de 

grajd în apele subterane şi vor fi 

raportate la probe etalon ce vor fi 

colectate înainte de punerea în 

exploatare a platformei. 

7. un stalp de iluminat dotat cu sisteme 

fotovoltice si cu LED-uri, respectand 

standardele DIN EN 18800 si DIN EN 

1461. 

8. achizitionarea unui generator 

electric care sa asigure alimentarea cu 

energie electrica a echipamentelor 

9. cabina cu o încăpere pentru 

personal pază și administrator 

platformă 

 

Atât scenariul 1, cât şi scenariul 2 asigură depozitarea şi compostarea unei cantităţi de circa 

2.023 mc./an gunoi de grajd, oferind aceleaşi beneficii sociale şi de mediu.  

Efectele pozitive previzionate prin realizarea platformei comunale de depozitare gunoi de grajd 

sunt: 

 Reducerea poluarii apelor freatice si de suprafata cu nutrienti va avea efecte benefice 

asupra sanatatii oamenilor si animalelor. 

 Disparitia depozitelor de gunoi de grajd in camp in cantitati prea mari, in locuri nepermise 

si pe perioade mai mari de 1 an. 

 Atenuarea disconfortului vizual si olfactiv din comuna. 

 Evitarea sanctiunilor primite de la SGA, DSP si APM datorita depozitarii 

necorespunzatoare a gunoiului de grajd. 

 Fermierii vor avea acces la subventii datorita posibilitatii de a depozita gunoiul de grajd 

pe platforma comunala. 
 

In acest sens, proiectul de fata urmareste organizarea de sisteme de colectare si compostare a 

gunoiul de grajd din gospodariile private, ceea ce va contribui la reducerea depozitarii 

necontrolate a acestuia si implicit la cresterea calitatii mediului. În planul colectivitatilor, se 

anticipeaza faptul ca promovarea practicilor vizând perfectionarea modului de gestionare a 

deseurilor de grajd în regiunile rurale va avea un impact benefic prin îmbunatatirea 

semnificativa a conditiilor de munca si de viata pentru cetateni; diminuarea riscului de 

îmbolnavire a populatiei si animalelor; favorizarea activitatilor economice – investitii in 

agricultura ecologica, asociatii si grupuri de producatori agricoli, cresterea animalelor, 

procesarea produselor si turism. 

 

Beneficiile scontate: 

 Diminuarea poluării apelor suterane, în condițiile depozitării conforme a gunoiului de 

grajd produs de animale; 

 Îmbunătățirea stării de sănătate a populației din comunele aplicante;  

 Refacerea peisajului natural din afara localităților, dar și din gospodării; 

 Reducerea cantității de îngrășăminte chimice utilizate pentru fertilizarea terenurilor 

agricole cultivate și folosirea, în locul acestora, a îngrășămintelor naturale organice;  
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 Conformarea cu prevederile CBPA în ceea ce privește protecția apelor împotriva poluării 

cu nitrați din surse agricole; 

 Deschiderea perspectivei de accesare a plăţilor/subvențiilor acordate de APIA, ca urmare 

a conformării cu condiționalitățile de agro mediu; 

 Îmbunătăţirea semnificativă a condiţiilor de muncă şi de viaţă pentru cetăţeni; 

 Diminuarea riscului de îmbolnăvire a populaţiei şi animalelor; 

 Favorizarea acivităţiilor economice și realizarea de investiţii în agricultura ecologică; 

 Înfiinţarea de asociaţii şi de grupuri de producători agricoli, pentru creşterea animalelor 

și/sau privind procesarea produselor. 
 

6. Monitorizarea aspectelor sociale şi de mediu 

Plan de monitorizare social şi de mediu 

În faza de construcţie, monitorizarea factorilor sociali şi de mediu va avea în vedere realizările 

în atenuarea, prevenirea şi reducerea impactului activităţilor de construcţie. Responsabili: 

dirigintele de şantier şi şefului de şantier, cu respectarea frecvenţei  şi a parametrilor de 

monitorizare stabilite pentru fiecare măsură de atenuare propusă (conform anexei 1  - planul 

de management social şi de mediu, faza de construcţie – tabel sintetic) 

În faza de operare, monitorizarea factorilor sociali şi de mediu face parte din activitatea de 

exploatare şi este organizată prin grija primăriei Parva cu respectarea frecvenţei  şi a 

parametrilor de monitorizare stabilite pentru fiecare măsură de atenuare propusă (conform 

anexei 2  - planul de management social şi de mediu, faza de exploatare – tabel sintetic). 

 

7. Consultarea publică şi mecanismul de soluţionare a reclamaţiilor 

 Consultarea publică 

Consultarea publică pentru planul de management social şi de mediu pentru obiectivul 

„Construire platforma de depozitare a gunoiului de grajd, comuna Parva, judeţul Bistrita 

Nasaud” a avut loc în data de 20.06.2018 şi a fost organizată de Primăria Parva. 

La consultarea publica au luat parte un numar de 153 de persoane inregistrate ca si crescatori 

de animale in comuna, deci a fost reprezentare unanima. Un numar de 3 institutii relevante au 

fost informate (Agentia pentru Protectia Mediului, Sistemul de Gospodarire a Apei de pe langa 

ANAR, APIA Bistrita-Nasaud, DSV Bistrita si Directia de Sanatate Publica), iar doua dintre 

acestea au raspuns in scris cu sugestii si informatii 

In timpul sedintei publice, primarul comunei Parva a detaliat avantajele construirii obiectivului 

si necesitatea acestuia. 

Reprezentantul echipei de implementare a proiectului a prezentat principalele aspecte ale 

Planului de Management Social si de Mediu a prezentat investitia propusa si utilajele cu care 

se va dota platform si modalitatea de operare. 

În timpul dezbaterii s-au discutat, printre altele, următoarele: 

 

Nr.crt. Subiect Opinii/observații 

1. 

Se cunoaște ideea de proiect, localnicii sunt 

interesați de investiție, fermierii apreciază că 

distanța până la locația aleasă este acceptabilă 

pentru amplasarea platformei. 

Este importantă verificarea distanței minime 

obligatorii față de primele case dar și a celei 

maxime, din perspectiva necesității efectuării 

transportului gunoiului. 

Primăria va fi dotată pentru serviciile aferente 

platformei, inclusiv cu mijloc de transport, astfel 

că reglementările legale privind distanța de 



21 

 

parcurs și modul de realizare a colectării și 

transportului sunt ca și rezolvate. 

2. 

S-au menționat riscuri din punct de vedere al 

faptului că UE nu va mai acorda subvenții 

pentru fermieri zootehnici și agricoli pentru 

suprafețe necadastrate, estimat din anul 2021. 

Se previzionează ca fiecare fermă mică/mijlocie 

dar și gospodărie, să intre în legalitate din punctul 

de vedere a înregistrărilor cadastrale, momentan 

mulți dintre beneficiari deținând doar titluri de 

proprietate, care sunt atacabile în instanțele 

judecătorești la eventuale litigii între proprietari. 

3. 

Din punct de vedere al protecției mediului, 

lipsa unei platforme dedicate depozitării 

gunoiului de grajd reprezintă o problemă în 

raport cu reglementările legale și controalele 

autorităților în domeniu. 

Gospodăriile și fermele mici care nu au obligația 

de a deține o platformă dedicată, pot apela la 

servici specifice pe care le găsesc la autoritățile 

publice locale învecinate. 

4. 

Se menționează că investițiile în ferme nu sunt 

amortizabile, așa cum se prezintă situația în 

alte state europene unde finanțarea investițiilor 

de acest tip este de 80%. 

Legislație națională deficitară din punct de 

vedere al fondurilor alocate fermierilor. 

5. 

 Gospodarii nu au platformă betonată cu sistem 

de scurgere a dejecțiilor și fosă de colectare 

subterană care se vidanjează periodic iar 

gunoiul este transportat regulat în depozite 

(grămezi) pe câmp lângă tarla, fiind împrăștiat 

ulterior pe parcela agricolă, în stadiu de 

compost (toamna înainte de arat și primăvara). 

Este soluția optimă, pusă în aplicare cu forțe 

proprii, pentru eliberarea platformei atunci când 

cantitatea de gunoi este foarte mare dar și pentru 

că este necesară această operațiune pentru culturi. 

6. 

S-au dat exemple de state în care există, în 

diverse regiuni, o perioadă stabilită în care se 

execută împrăștierea gunoiului prin 

intermediul prestatorilor de servicii.  

S-a concluzionat că este mai rentabil pentru 

fermier (zootehnic sau agricol) să apeleze la un 

prestator specializat care deține atât capacitatea 

cât și mijloacele și autorizațiile necesare, decât să 

se preocupe de această activitate conexă față de 

producție, care este consumatoare de timp și alte 

resurse, în defavoarea producției care este de fapt 

activitatea de bază. 

7. 

Gospodarii documentați au afirmat că 

efectivele de animale de pe teritoriul țării sunt 

la 20% față de nivelul anilor ’90, tocmai din 

cauza lipsei sprijinului necesar creșterii 

productivității, din partea statului și a 

legislației deficitare. 

Se admite că programele de finanțare (fondurile 

europene pentru agricultură și ferme zootehnice 

și cele ale Băncii Mondiale) vor contribui la 

”civilizarea” producătorilor din punct de vedere 

al protecției mediului. 

8. 

Alte exemple de state europene s-au referit la 

taxele dar și amenzile mari aplicate pentru 

deversările de dejecții animaliere.  

De aici și importanța acestor investiții care 

asigură conformarea cu reglementările legale de 

mediu. 

9. 

La o concentrație a nutrienților din gunoiul de 

grajd, peste pragurile normate legal, se 

consideră că rezultatul este un îngrășământ 

natural suficient și nu se justifică ca 

producătorii lui să primească subvenții pentru 

culturile agricole. 

Este important ca acest îngrășământ să nu ajungă 

la pânza freatică, astfel că depozitarea și 

eliminarea efluenților este importantă înainte de 

împrăștiere. 

10. 

Gospodarii prezenți au fost de acord cu  

oportunitatea investiției, cu plata unui 

tarif/unei taxe, într-un cuantum acceptabil, 

către un operator al serviciilor de administrare 

a platformei, dat fiind faptul că ei sunt 

degrevați de activitatea de colectare, transport, 

chiar și împrăștiere dacă în dotarea primăriei 

vor intra echipamente performante spcifice. 

Dintre acestea, echipamentul de împrăștiere a 

Tariful/taxa aprobată în baza unei HCL nu va 

cuprinde închiriere de spațiu pe platformă ci doar 

contravaloare servicii de colectare/transport 

(combustibil) și sume ce revin administratorului 

și operatorului utilajelor ca remunerație. 

Se dorește ca echipamentele care vor intra în 

dotarea operatorului platformei (primăria) să fie 

de ultimă generație pentru a face față oricăror 

solicitări specifice. 
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gunoiului este foarte important deoarece 

acțiunea se realizează rapid, simplu și în strat 

uniform pe parcela de teren, comparativ cu 

împrăștierea manuală din remorcă/roabă.  

S-a dat ex. o fermă didactică din altă țară 

europeană unde împrăștierea gunoiului aflat pe 

o platformă special amenajată a fost finalizată 

într-o singură zi, cu ajutorul unui singur 

operator dar cu utilaje profesionale. 

Pentru primărie, colectarea de taxe din serviciile 

ce vor fi prestate va reprezenta unvenit iar pentru 

fermieri (zootehniști sau agricoli) echipamentele 

ce vor intra în dotarea administratorului 

platformei, un beneficiu real și util, aceștia 

putându-se concentra pe producție animalieră și 

campaniile agricole în principal. O investiție 

individuală este indiscutabilă din punct de vedere 

al costurilor foarte ridicate, comparativ cu una la 

nivel local pentru care investiția este suportată de 

minister iar UAT va deține în custodie utilaje 

performante și absolut necesare. 

11. 

Deoarece au fost cazuri în care gospodarilor li  

s-au diminuat subvențiile sau există riscul de a 

fi amendați de reprezentanții Gărzii de Mediu, 

aceștia trebuie să depoziteze gunoiul de grajd 

conform reglementărilor legale și în același 

mod să efectueze și transportul sau 

împrăștierea. 

Dejecțiile animaliere pot afecta calitatea apei din 

pâna freatică și, drept urmare, sănătatea 

populației. 

 

12. 

Unii gospodari au fost în situația de a primi 

amenzi și au suferit diminuarea subvențiilor pe 

motiv că nu dețin platformă de depozitare a 

gunoiului de grajd, fiind somați să construiască 

una. 

Deoarece o astfel de investiție este foarte 

costisitoare și de ea poate beneficia doar ferma 

în cauză (fiind dimensionată după nevoile sale 

specifice și capacitată în funcție de 

reglementările legale), nu se justifică din 

punctul de vedere a sumelor care ar putea fi 

utilizate pentru activitatea de producție. 

Acest demers este temporar, până la construirea 

platformei în cadrul UAT PARVA dar va sprijini 

fermierii în vederea respectării cerințelor de 

mediu iar fermierii se vor mobiliza să depoziteze 

conform gunoiul de grajd. 

13. 

Pentru grăbirea procesului de obținere a 

gunoiului gata de împrăștiat, este nevoie și de 

deșeuri biodegradabile de la agricultori. 

O implicare a gospodarilor agricoli este 

binevenită. Și pentru aceștia este oportună 

investiția, având în vedere faptul că uneori 

cantitatea de resturi agricole este prea mare sau 

nu se folosește în întregime. 

 

S-a constatat ca 90% din populatia chestionata locuieste in apropierea platformei de depozitare 

a gunoiului de grajd, avand intre 2 si 5 km de parcurs pana la aceasta,7% din populatia locuieste 

la o distanta sub 2 km fata de platforma, iar 3% locuiesc mai departe de 5 km fata de platforma. 

In ceea ce priveste modalitatea de transport a gunoiului de grajd la platforma de depozitare, 

78% dintre respondenti au spus ca poseda mijloace de transport proprii, pe cand 22% doresc 

sa foloseasca serviciile de colectare organizate de primarie. 

 

Concluzie  

Participanţii la consultarea publica au fost cu toţii informaţi despre investiţie, despre 

amplasarea platformei, au fost de acord cu realizarea acesteia, si-au exprimat consimtamantul 

pentru a transporta gunoiul de grajd la platforma de depozitare si au asimilat mai bine 

cunostintele referitoare la consecintele depozitarii neconforme ale gunoiului de grajd asupra 

solului si apelor. 
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 Mecanismul de soluţionare a reclamaţiilor 

Mecanismul de soluţionare a reclamaţiilor este accesibil membrilor comunităţii, gratuit şi să 

conţine următoarele elemente: 

- Comunicarea către public a existenţei mecanismului de soluţionare a reclamaţiilor se va 

face prin publicare pe website-ul primariei şi prin afişare la avizier. Anunţul va cuprinde 

informaţii privind modalitatea de înaintare a unei reclamaţii, respectiv: 

- personal, la registratura primăriei Parva; 

- prin e-mail, la adresa: primariaparva@yahoo.com  

- prin fax, la nr. 0263/367.110 

- prin poştă, la adresa: Primăria Parva, Comuna Parva, jud. Bistrita -Nasaud 

- La primirea unei reclamaţii se vor înregistra date de identificare şi de contact ale 

reclamantului, informaţii succinte referitoare la aspectele reclamate. Pentru toate reclamaţiile 

primirea va fi confirmată şi se va comunica şi un interval de timp necesar pentru răspuns, dar 

nu mai mult de 30 zile. 

- Reclamaţiile vor fi prezentate Primarului, care va stabili un termen pentru soluţionare şi 

apoi le va dirija către biroul/persoana desemnat/a pentru soluţionarea reclamaţiilor. 

- Biroul/persoana desemnată va redacta propunerea de raspuns către reclamant şi o va 

înainta Primarului pentru aprobare şi, dacă este cazul, pentru dispunerea măsurilor care se 

impun pentru corectarea situaţiei reclamate şi evitarea reapariţiei motivului care a determinat 

reclamaţia. 

- Transmiterea raspunsului către reclamant, reprezentând închiderea reclamaţiei, se va face 

prin e-mail sau prin poştă, cu confirmare de primire. O copie a reclamaţiei şi a raspunsului 

privind modul de solutionare a acesteia vor fi transmise la UMP, pentru informare. 

- Pentru a transmite o cerere sau a înregistra o reclamaţie către MMAP/INPCP – UMP fie 

se poate transmite o o adresă directă sau un fax către această instituţie, fie poate fi completat 

un formular online pe website-ul instituţiei. În oricare dintre situaţii, aceste tipuri de reclamaţii 

sunt procesate în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 referitoare la liberul acces al 

publicului la informaţii, şi ale legii nr. 233/2002 referitoare la dreptul de a înainta petitii. 

Datele de contact ale Unităţii de Management a Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu 

Nutrienţi” sunt următoarele: 

Calea Plevnei nr. 46-48, corp E, etaj 1, cam. 15 

tel: 031 433 4020  

fax: 0214089540 

email: nitrati@mmediu.ro 

Mai multe informaţii despre cum pot fi înaintate reclamaţii către serviciul de soluţionare al 

reclamaţiilor al Băncii Mondiale, accesaţi http://www.worldbank.org/GRS  

Pentru informaţii referitoare la modalitatea de transmitere a reclamaţiilor către comisia de 

analiză a Băncii Mondiale, accesaţi www.inspectionpanel.org 
 

8. Tabelul sintetic al PMSM 

Tabelele sintetice ale planului de management social şi de mediu prezentate în format tabelar: 

factorii afectaţi, măsurile de atenuare, parametri de monitorizare, frecvenţa şi responsabilitatea. 

Tabele trebuie sunt prezentate distinct pentru etapa de construcţie şi etapa de operare (anexele 

1 şi 2). 

mailto:primariaparva@yahoo.com
http://www.worldbank.org/GRS
http://www.inspectionpanel.org/
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Anexa 1 

Planul de management social şi de mediu, etapa de construcţie 

- tabel sintetic - 

Factor  Măsuri de atenuare  
Metoda de 

monitorizare 

Frecvenţa de 

monitorizare  

Responsabil pentru 

monitorizare  

Calitatea 

aerului 

Pulverizarea cu regularitate a apei 

pentru a controla răspândirea 

prafului în condiţii de vreme 

secetoasă 

Vizual  

Zilnic, atunci 

când vremea 

este secetoasă 

Sef de şantier3 

Diriginte de şantier4 

Specialist politici 

asiguratorii UMP5 

Acoperirea cu prelată a 

camioanelor care transportă 

materiale de granulaţie fină şi 

deşeuri de construcţii  

Vizual Săptămânal 

Seful de şantier  

Diriginte de şantier 

Specialist politici 

asiguratorii UMP 

Folosirea de maşini şi utilaje care 

îndeplinesc standardele de emisii. 

Specificaţii 

tehnice ale 

masinilor/ 

utilajelor 

Săptămânal 

Seful de şantier  

Diriginte de şantier 

Specialist politici 

asiguratorii UMP 

Zgomot 

La tranzitarea prin zonele 

locuite se va lucra in 

intervalul 7:00-20:00,  cu 

respectarea nivelului maxim 

permis de poluare fonică 

Examinarea 

reclamaţiilor 
Săptămânal 

Seful de şantier  

Diriginte de şantier 

Specialist politici 

asiguratorii UMP 

Calitatea 

apelor 

subterane şi 

de suprafată 

Nu se execută lucrări de excavare 

condiții meteorologice extreme 

(ploaie în averse, vânt puternic) 

Vizual Săptămânal 

Diriginte de şantier 

Specialist politici 

asiguratorii UMP 

În cazul scurgerilor accidentale de 

produse petroliere, vopsele sau 

produse chimice se vor aplica 

imedicat substanțe absorbante. 

Vizual Săptămânal 

Diriginte de şantier 

Specialist politici 

asiguratorii UMP 

                                                      
3 Constructorul, prin intermediul şefului de şantier asigură implementarea măsurilor de atenuare incluse în PMSM 

pentru etapa de construcţie a platformei de gunoi de grajd 
4 Compania care furnizează servicii de supervizare, prin intermediul dirigintelui de şantier supraveghează derularea 

activităţilor de construcţie pe şantierul de construcţie, şi complezează tabelul lunar de monitorizare al PMSM, inclus 

în raportul lunar de progres 
5 Specialistul în politici asiguratorii al UMP verifică rapoartele lunare de monitorizare a măsurilor din PMSM 

transmise de compania care asigură servicii de supervizare, în timpul etapei de construcţie 
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Factor  Măsuri de atenuare  
Metoda de 

monitorizare 

Frecvenţa de 

monitorizare  

Responsabil pentru 

monitorizare  

Deşeurile materiale, apele uzate 

sau substanţele periculoase nu sunt 

deversate în apele de suprafaţă şi 

subterane. 

Vizual Săptămânal 

Diriginte de şantier 

Specialist politici 

asiguratorii UMP 

Apele uzate din organizarea de 

santier  se vor colecta intr-o fosa 

vidanjabilă. 

Fotografii Săptămânal 

Diriginte de şantier 

Specialist politici 

asiguratorii UMP 

Apa din precipitatii acumulată în 

excavaţii este pompată în exterior 

pentru a preveni infiltrarea in 

pânza de apa subterana. 

Vizual Săptămânal 

Seful de şantier  

Diriginte de şantier 

Specialist politici 

asiguratorii UMP 

Constructorul se va conforma 

măsurilor și procedurilor 

operaționale proprii de prevenire a 

poluării accidentale. 

Fişe de 

monitorizare 
Săptămânal 

Seful de şantier 

Specialist politici 

asiguratorii UMP 

Contaminare

a solului 

Materialele rezultate din 

activitatea de pe şantier sunt 

depozitate în locuri special 

amenajate şi sunt luate măsuri 

pentru indepărtarea deşeurilor. 

Fotografii  Săptămânal 

Seful de şantier  

Diriginte de şantier 

Specialist politici 

asiguratorii UMP 

Depozitarea materialelor de 

construcţie se va face astfel încât 

să nu blocheze căile de acces şi 

să nu poată fi antrenate de vânt 

sau ape pluviale. 

Fotografii Săptămânal 

Seful de şantier  

Diriginte de şantier 

Specialist politici 

asiguratorii UMP 

Solul fertil decopertat este 

depozitat în locuri special 

amenajate şi se va reamplasa la 

terminarea lucrărilor. 

Fotografii Săptămânal 

Seful de şantier  

Diriginte de şantier 

Specialist politici 

asiguratorii UMP 

Sunt amenajate zone de parcare 

pentru utilajele și vehiculele 

implicate în activitățile de 

construcții 

Fotografii Săptămânal 

Seful de şantier  

Diriginte de şantier 

Specialist politici 

asiguratorii UMP 

Sunt implementate măsuri pentru 

protejarea împotriva eroziunii, în 

special pentru lucrările efectuate 

în zonă de pantă 

Vizual Săptămânal 

Seful de şantier  

Diriginte de şantier 

Specialist politici 

asiguratorii UMP 
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Factor  Măsuri de atenuare  
Metoda de 

monitorizare 

Frecvenţa de 

monitorizare  

Responsabil pentru 

monitorizare  

Alimentarea cu combustibil, 

spălarea vehiculelor și operațiile 

de reparații/întreținere a utilajelor 

se efectuează doar în unităţi 

specializate 

Evidenţe 

înregistrate 
 

Diriginte de şantier 

Specialist politici 

asiguratorii UMP 

Biodiversitate 

Suprafaţa de teren afectată 

temporar în perioada de execuţie 

va fi readusa la starea iniţială după 

executarea lucrarilor. 

Vizual 
La terminarea 

lucrărilor 

Diriginte de şantier 

Specialist politici 

asiguratorii UMP 

Sănătate şi 

securitate 

Sunt implementate măsuri tehnice 

şi organizatorice pentru asigurarea 

condiţiilor de securitatea muncii 

(echipament de protecţie, 

împrejmuiri excavatii, podeţe de 

trecere peste şanţuri, semnalizări 

etc.). 

Fişe de 

instructaj, 

fotografii 

Săptămânal 

Diriginte de şantier 

Specialist politici 

asiguratorii UMP 

Punctele de lucru sunt dotate cu 

truse medicale de prim ajutor 
Fotografii Zilnic 

Diriginte de şantier 

Responsabil SSM6  

Specialist politici 

asiguratorii UMP 

Instructajul de protecţia muncii 

este efectuat periodic 
Fişe de instructaj  

Conform 

program 

propriu al 

Contractorului 

Diriginte de şantier 

Responsabil SSM  

Specialist politici 

asiguratorii UMP 

Planul de sănătate şi securitate în 

muncă este elaborat şi implementat 

Planul de 

sănătate şi 

securitate în 

muncă 

La inceperea 

lucrarilor 

Sef şantier 

Responsabil SSM 

Diriginte de şantier 

Specialist politici 

asiguratorii UMP  

                                                      
6 Responsabilul SSM este angajat de către constructor şi asigură implementarea măsurilor de sănătate şi securitate 

stabilite prin planul de sănătate şi securitate în muncă, pe şantierul de construcţii 
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Factor  Măsuri de atenuare  
Metoda de 

monitorizare 

Frecvenţa de 

monitorizare  

Responsabil pentru 

monitorizare  

Pulberi 

Toate deşeurile solide sau lichide 

sunt sortate, tratate, neutralizate, 

reciclate şi/sau 

depozitate/colectate controlat, în 

locuri special amenajate sau de 

către unităţi specializate.  

Fotografii, 

contracte cu 

operatori 

specializaţi 

Săptamanal 

Diriginte de şantier 

Specialist politici 

asiguratorii UMP 

Deşeuri 

Toate deşeurile solide sau lichide 

sunt sortate, tratate, neutralizate, 

reciclate şi/sau 

depozitate/colectate controlat, în 

locuri special amenajate sau de 

către unităţi specializate.  

Fotografii, 

contracte cu 

operatori 

specializaţi 

Săptamanal 

Diriginte de şantier 

Specialist politici 

asiguratorii UMP 

Substanţe 

periculoase 

Pentru depozitarea controlată a 

carburanţilor şi vopselelor se 

amenajează locuri speciale 

Fotografii  Săptamanal 

Diriginte de şantier 

Specialist politici 

asiguratorii UMP 

Elemente 

istorice sau 

culturale 

descoperite în 

timpul 

lucrărilor de 

excavare 

Se opreşte lucrul şi se sesizează 

autorităţile competente. 

Observaţie, 

evidenţe 

înregistrate  

In cazuri 

exceptionale  

Şef de şantier 

Diriginte de şantier 

Specialist politici 

asiguratorii 

Social 

Pe perioada lucrărilor de execuţie 

sunt create locuri de muncă pentru 

angajaţi din rândul populaţiei 

locale 

Nr. angajaţi din 

localitate / 

contracte de 

muncă 

Lunar 

Şef de şantier 

Diriginte de şantier 

Specialist politici 

asiguratorii UMP 
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Monitorizarea măsurilor de prevenire, identificare şi acţiune implementate în contextul 

COVID-19 

 

Factor  Măsuri de atenuare  

Metoda de 

implementare/ 

monitorizare 

Frecvenţa de 

monitorizare  

Responsabil 

pentru 

monitorizare  

Accesul pe 

şantierul de 

construcţii şi 

verificările de 

la începutul 

programului 

de lucru 

Stabilirea unui sistem de control al 

intrării/ieşirii de pe şantier, stabilirea unor 

puncte de intrare/ieşire de pe şantier. Toate 

intrările/ieşirile sunt înregistrate. 

Plan de acces 

La începutul 

activităţii, și apoi 

ori de câtre ori 

sunt modificări 

Diriginte de 

şantier, Sef de 

şantier 

Verificarea vizuală a stării de sănătate la 

începerea programului de lucru. 
Vizual Zilnic Sef de şantier 

Interzicerea accesului muncitorilor care vin 

dintr-o zonă afectată sau care au intrat în 

contact cu o persoană infectată care s-a întors 

dintr-o zonă afectată, pentru o perioadă de 14 

zile  

Interogare Zilnic Sef de şantier 

Interzicerea accesului muncitorilor cu 

simptome de boală COVID-19 pe şantier, 

aceştia fiind redirecţionaţi către unităţile 

medicale locale, sau dacă este necesar, li se 

va cere să se izoleze la domiciliu timp de 14 

zile. 

Interogare Zilnic Sef de şantier 

Reguli 

generale de 

igienă 

Instalarea de afişe şi marcaje pe şantier 

referitoare la măsurile de prevenire a 

COVID-19, cu texte şi imagini în limbile 

locale. 

Fotografii  
La începutul 

activităţii 

Diriginte de 

şantier, Sef de 

şantier 

Instruiri privind măsurile specifice de evitare 

a infectării COVID-19. 
Informări succinte Săptamanal Sef de şantier 

Organizarea de puncte de spălare pe maini și 

asigurarea de apă, săpun și dezinfectant în 

organizarea de şantier pentru spălări repetate. 

Fotografii 
La începutul 

activităţii 

Diriginte de 

şantier, Sef de 

şantier 

Dezinfectarea spațiilor comune în 

organizarea de șantier și a mijloacelor de 

transport persoane. 

Fotografii  Zilnic Sef de şantier 

Flexibilizarea 

procedurilor 

de lucru 

Adaptarea sau reorganizarea proceselor de 

muncă pentru anumite activităţi astfel încât 

să fie posibilă distanţarea socială. 

Proceduri / 

metode de lucru  

La începutul 

activităţii, și apoi 

ori de câtre ori 

sunt modificări 

Diriginte de 

şantier, Sef de 

şantier 
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Factor  Măsuri de atenuare  

Metoda de 

implementare/ 

monitorizare 

Frecvenţa de 

monitorizare  

Responsabil 

pentru 

monitorizare  

Separarea sarcinilor în şantier pentru a evita 

apropierea muncitorilor. 

Proceduri / 

metode de lucru 

La începutul 

activităţii, și apoi 

ori de câtre ori 

sunt modificări 

Diriginte de 

şantier, Sef de 

şantier 

Organizarea pauzelor de prânz în aer liber 

şi/sau la ore diferite, pentru a permite 

păstrarea distanţei sociale. 

Fotografii Zilnic Sef de şantier 

Accesul la 

servicii 

medicale 

Identificarea celui mai apropiat spital care 

tratează cazuri COVID-19 şi stabilirea 

traseului dintre acesta şi şantierul de 

construcţii. 

 
La începutul 

activităţii 
Sef de şantier 

Gestionarea 

posibilelor 

cazuri de 

infectare sau 

de răspândire 

a virusului 

Exista un plan de urgenţă pentru gestionarea 

posibilelor cazuri de infectare, cu măsuri de 

minimizare a riscului de  răspândire a 

virusului, în funcție de resursele avute la 

dispoziție. 

Plan de urgenţă 

La începutul 

activităţii și apoi 

ori de câtre ori 

sunt modificări 

Diriginte de 

şantier, Sef de 

şantier 

Asigurarea 

continuităţii 

activităţii 

proiectului 

Există un plan de acţiune pentru asigurarea 

continuităţii activităţii în caz de izbucnire a 

unui focar, luând în calcul personal de 

rezervă, fluxuri de aprovizionare esenţiale 

pentru derularea activităţii în condiții de 

siguranță. 

Plan de acţiune 

La începutul 

activităţii și apoi 

ori de câtre ori 

sunt modificări 

Diriginte de 

şantier, Sef de 

şantier 

Instruirea 

angajaţilor 

Continuarea instruirilor obişnuite referitoare 

la siguranţa în muncă, cu adăugarea 

aspectelor specifice COVID-19. 

Fişe de instructaj 

Conform 

programului 

propriu 

Sef de şantier 

Responsabil 

SSM 

Comunicarea 

şi contactul cu 

comunităţile 

locale 

Informarea cu regularitate a comunităţii 

locale asupra procedurilor implementate pe 

şantier pentru a face faţă situaţiei COVID-19. 

Informări 

transmise 

Primăriei 

La începutul 

activităţii și apoi 

ori de câtre ori 

sunt modificări 

 Sef de şantier 

Raportarea 

privind 

COVID-19 

Contractorul anunţă apariţia oricărui 

eveniment şi informează entitatea 

finanţatoare asupra oricăror îngrijorări sau 

probleme legate de acordarea de îngrijiri 

muncitorilor bolnavi de pe şantierele 

proiectului, mai ales dacă rata de infectare în 

rândul forţei de muncă se apropie de 50%. 

Informări 

transmise către 

UMP 

In 24 ore de la 

apariția unui 

eveniment 

Diriginte de 

şantier, Sef de 

şantier 
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Anexa 2 

Planul de management social şi de mediu, etapa de exploatare 

tabel sintetic - 

Factor  Măsuri de atenuare 
Metoda de 

monitorizare 

Frecvenţa de 

monitorizare 

Responsabil 

pentru 

monitorizare 

Calitatea 

aerului / Miros 

Adăugarea de compost maturat 

peste fiecare nouă încărcătură de 

material proaspăt într-o proporţie 

de circa 1 la 4 

Observaţie, evidenţe 

înregistrate 
3 luni 

Reprezentant al 

Primăriei Parva7 

Specialist politici 

asiguratorii 

UMP8 

Amestecarea diverselor tipuri de 

materiale (gunoi de grajd, resturi 

orgnice menajere, resturi 

vegetale) pentru obţinerea unui 

raport C:N favorabil compostarii 

şi a unei consistenţe solide 

Observaţie  3 luni 

Reprezentant al 

Primăriei Parva 

Specialist politici 

asiguratorii UMP 

Aerarea suficientă a  grămezii 

pentru evitarea intrării în 

fermentaţie anaerobă prin 

întoarcerea periodica a 

grămezilor. 

Observaţie  3 luni 

Reprezentant al 

Primăriei Parva 

Specialist politici 

asiguratorii UMP 

Zonele din grămezile de gunoi, 

care se constată că atrag insecte 

vor fi acoperite imediat cu gunoi 

compostat pentru a împiedica 

insectele să depune ouă; 

Observaţie  Ocazional 

Reprezentant al 

Primăriei Parva 

Specialist politici 

asiguratorii UMP 

Se va evita împrăştierea 

gunoiului şi golirea periodică a 

bazinului de colectare a  fracţiei 

lichide şi împrăştierea peste 

grămezile de gunoi sau pe 

câmpurile din apropiere în 

perioadele în care vântul bate în 

direcţia zonelor locuite. 

Evidenţe înregistrate Periodic 

Reprezentant al 

Primăriei Parva 

Specialist politici 

asiguratorii UMP 

                                                      
7 Reprezentantul Primăriei Parva este responsabil pentru implementarea măsurilor de atenuare din PMSM, stabilite 

pentru perioada de exploatare a platformei de gunoi de grajd 
8 Specialistul în politici asiguratorii al UMP verifică rapoartele de monitorizare ale măsurilor din PMSM, transmise 

de Primăria Parva, în perioada de exploatare a platformei de gunoi de grajd 
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Factor  Măsuri de atenuare 
Metoda de 

monitorizare 

Frecvenţa de 

monitorizare 

Responsabil 

pentru 

monitorizare 

Calitatea 

apelor 

subterane şi a 

solului 

Se vor respecta cu stricteţe 

perioadele de interdicție, pentru 

împrăştierea pe terenurile 

agricole a gunoiului de grajd şi a 

fracţiilor lichide, conform 

Codului de Bune Practici 

Agricole și de Mediu 

Evidenţe înregistrate Periodic 

Reprezentant al 

Primăriei Parva 

Specialist politici 

asiguratorii UMP 

Amplasarea unui container cu 

capac de circa 1 mc pentru 

colectarea eventualelor deşeuri 

periculoase care ajung accidental 

la platformă (cutii vopsea, 

recipienţi, ulei uzat etc.). 

Deşeurile reziduale acumulate 

urmând a fi preluate, periodic, de 

către operatorul de salubritate 

care asigură colectarea 

deşeurilor menajere în comună, 

în vederea valorificării, 

eliminării finale prin depozitare 

sau incinerare. 

Fotografii, contracte cu 

operatori autorizaţi 
Lunar 

Reprezentant al 

Primăriei Parva 

Specialist politici 

asiguratorii UMP 

Echipamentele și utilajele pentru 

gestionarea platformei vor fi 

întreținute corespunzător pentru 

a preveni scurgerea de carburanţi 

sau lubrifianţi 

Program de mentenanţă 

a echipamentelor şi 

utilajelor 

Lunar 

Reprezentant al 

Primăriei Parva 

Specialist politici 

asiguratorii UMP 

Monitorizarea periodică a 

calităţii apei subterane pentru a 

se asigura că nu are loc infiltrarea 

efluenţilor proveniţi de la 

gunoiul de grajd în apele 

subterane 

Analize calitate apă 

prelevata din 

piezometrele de 

monitorizare 

6 luni sau anual 

Reprezentant al 

Primăriei Parva 

Specialist politici 

asiguratorii UMP 

Sănătate şi 

securitate 

Amplasamentul platformei se va 

împrejmui cu gard din plasă de 

sârmă cu stâlpi de oţel la intrarea 

şi la ieşirea din incintă, 

împrejmuirea va fi prevăzută cu 

porţi pentru acces. Accesul 

personalului de deservire se face 

pe o poartă prevăzută cu sistem 

de încuiere, pentru a preveni 

accesul persoanelor neautorizate; 

Fotografii  Trimestrial  

Reprezentant al 

Primăriei Parva 

Specialist politici 

asiguratorii UMP 
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Factor  Măsuri de atenuare 
Metoda de 

monitorizare 

Frecvenţa de 

monitorizare 

Responsabil 

pentru 

monitorizare 

Se efectuează instructajul de 

protecţia muncii şi controlul 

asupra aplicării şi respectării 

normelor specifice 

Fişe de instructaj, 

interviuri cu angajaţii 
Lunar 

Reprezentant al 

Primăriei Parva 

Specialist politici 

asiguratorii UMP 

Existența și folosirea 

echipamentelor de protecție a 

muncii a angajaților ce operează 

la platforma de gunoi 

Fişe de instructaj, 

interviuri cu angajaţii 
Lunar 

Reprezentant al 

Primăriei Parva 

Specialist politici 

asiguratorii UMP 

Sunt instalate panouri de 

informare a populației, 

referitoare la riscurile la adresa 

sănătății. 

Fotografii Lunar 

Reprezentant al 

Primăriei Parva 

Specialist politici 

asiguratorii UMP 

Se aplica reguli și măsuri de 

prevenire și stingere a incendiilor 

Fişe de instructaj, 

evidenţe înregistrate 
Lunar 

Reprezentant al 

Primăriei Parva 

Specialist politici 

asiguratorii UMP 

Biodiversitate 

Verificarea integritătii 

împrejmuirii cu plasa de sarma a 

platformei pentru a impiedica 

patrunderea animalelor 

domestice sau salbatice si 

caderea acestora in bazinul de 

colectare a fractiilor lichide. 

Fotografii, evidenţe 

înregistrate 
Lunar 

Reprezentant al 

Primăriei Parva 

Specialist politici 

asiguratorii UMP 

Social 

În perioada de funcţionare a 

platformei sunt create locuri de 

muncă pentru angajaţii din rândul 

populaţiei locale 

Nr. angajaţi din 

localitate / contracte 

de muncă 

Lunar  

Reprezentant al 

Primăriei Parva 

Specialist politici 

asiguratorii UMP 

 

 

PRIMAR, 

Ioan Strugari 
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Anexa 3 

Sinteza consultării publice şi lista participanţilor la consultarea publică organizată pentru 

planul de management social şi de mediu elaborat pentru proiectul „Construire platforma 

de depozitare a gunoiului de grajd, comuna Parva, judeţul Bistrita Nasaud” 

 

 



34 

 

 



35 

 

 



36 

 

 



37 

 
 



38 

 
 



39 

 
 



40 

 

 



41 

 
 



42 

 

 



43 

 

 



44 

 

 



45 

 

 



46 

 

 



47 

 

 



48 

 

 



49 

 

 



50 

 

 



51 

 

 



52 

 

 



53 

 

 



54 

 

Anexa 4  

A. GHIDUL DE MEDIU PENTRU CONTRACTELE DE LUCRĂRI CIVILE 

Contractorii vor fi obligaţi să folosească standarde şi proceduri de construcţie adecvate din punct 

de vedere al protecţiei mediului. Toate contractele de lucrări civile vor avea incluse următoarele 

prevederi de protecţie a mediului: 

1 Vor fi luate toate măsurile şi precauţiile necesare pentru a evita impactul negativ asupra 

mediului şi perturbările care pot apărea în timpul executării lucrărilor. Acestea se vor realiza prin 

evitare sau renunţare, daca este posibil, mai degrabă decât reducerea sau atenuarea impactului, o 

dată ce acesta este produs.  

2 Conformarea cu toate cerinţele legislaţiei naţionale şi locale pentru protecţia mediului. Va 

fi nominalizat personalul responsabil pentru implementarea acţiunilor de protecţie a mediului şi 

care să fie instruit de către inginer sau de către autorităţile pentru protecţia mediului.   

3 Minimizarea emisiilor de praf, astfel încât să se minimizeze sau să se evite impactul negativ 

asupra calităţii aerului. 

4 Prevenirea sau minimizarea zgomotului şi vibraţiilor provenite de la funcţionarea 

vehiculelor şi a echipamentelor. 

5 Minimizarea perturbării şi refacerea vegetaţiei, acolo unde aceasta este distrusă din cauza 

lucrărilor de construcţie. 

6 Protejarea apelor de suprafaţă şi subterane, precum şi a solului împotriva poluării. 

Colectarea şi eliminarea corespunzătoare a resturilor din construcţii.  

 

B. GHIDUL DE MEDIU, SĂNĂTATE ŞI SECURITATE   

B.1 Introducere 

Secţiunea privind Ghidul de mediu detaliază aspectele specifice care vor fi avute în vedere pe 

durata execuţiei lucrărilor. Ghidul de mediu pentru contractele de lucrări civile va fi încorporat în 

documentaţia de achiziţie, în cadrul procesului de selecţie a firmelor de construcţie pentru 

realizarea lucrărilor. O clauză care se va viza situaţia descoperirilor „întâmplătoare” va trebui să 

fie inclusă în toate sub-contractele pentru lucrări civile care sunt finanţate de împrumut. Ghidul 

acoperă tematici cu privire la manevrarea molozului generat pe durata execuţiei construcţiei, 

selecţia materialelor de construcţie şi a metodologiilor de construcţie cu impact redus asupra 

mediului şi metode de economisire a energiei.  

 

B.2 Amplasamentul  

Peisajul natural va fi conservat. Lucrările de construcţie vor fi realizate astfel încât să se evite 

distrugerea inutilă şi deteriorarea mediului natural. În afară de zonele pentru care este necesară 

curăţarea după activităţile obişnuite, toţi arborii, tufişurile şi vegetaţia vor fi conservaţi şi protejaţi 

împotriva pagubelor pe care le pot provoca lucrările de construcţie. La finalizarea etapei de 

construcţie, pagubele inerente vor fi recuperate, şi, de preferinţă, se va reveni la starea iniţială.  
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Contractorul va realiza lucrările de construcţie, astfel încât să prevină scurgerea poluanţilor, a 

gunoiului şi a altor substante contaminante în sursele de apă subterane şi de suprafaţă. Astfel de 

poluanţi pot fi zgură, deşeuri menajere, reziduuri, produse petroliere, substanţe chimice, biocide, 

săruri minerale şi poluanţi termici. Efluenţii nu se vor deversa în cursurile de apă fară o 

sedimentare anterioară, filtrare sau aplicare a altor mijloace de control care să determine evitarea 

scăderii calităţii apelor sau să afecteze flora. 

Examinarea şi analiza specifică a amplasamentului vor trebui să evalueze cu atenţie următoarele 

probleme: 

 Praful şi zgomotul emis ca urmare a lucrărilor de demolare şi de construcţie;  

 Aruncarea neglijentă a deşeurilor provenite din construcţie, împrăştierea accidentală a 

uleiurilor de maşină, a lubrifianţilor etc;  

 Manevrarea deficitară a materialelor periculoase cum ar fi azbestul şi vopselele pe durata 

transportului şi manipulării va trebui redusă la minim.  

 Pentru a reduce nivelul de zgomot, durata execuţiei construcţiei va fi restricţionată între 

anumite ore. Tot molozul, toate deşeurile din activităţile de construcţie şi deşeurile de lemn vor fi 

stocate în cadrul şantierului.  

 Deşeurile din lemn vor fi depozitate separat şi vor fi reciclate în loc să fie aruncate.  

 Focul deschis şi aruncarea ilegală vor fi interzise. Vor fi stabilite zone adecvate pentru 

stocarea pămîntului /argilei şi nisipului, iar înainte de a depozitarea propriu-zisă va trebui obţinută 

aprobarea autorităţilor relevante privind respectiva operaţiune.  

 Realizarea de grămezi de resturi provenite din activităţile de construcţie va fi evitată, iar 

deşeurile vor fi depozitate periodic într-un loc special autorizat în acest sens. Vor fi asigurate 

jgheaburi pentru transferul molozului de la etajele mai înalte la nivelul solului.  

 Executarea de construcţii în albiile şi pe marginea albiilor de apă va fi evitată pe cât posibil. 

Este necesară obţinerea unei autorizaţii speciale pentru situaţia de traversare a albiei unui râu. 

 Lucrările de construcţii nu trebuie să se desfăşoare în timpul perioadei de cuibărire a 

păsărilor (aprilie - iunie), în cazul sub-proiectelor amplasate în sau în imediata apropiere a unei 

arii naturale protejate, pentru a elimina impactul negativ asupra habitatelor păsărilor. 

 

B.3 Selecţia materialelor şi a metodologiilor de construcţie  

Vor fi selectate bunuri şi servicii care nu aduc prejudicii mediului. Se va acorda prioritate acelor 

produse care respectă standarde recunoscute internaţional sau simboluri naţionale. Materialele şi 

metodele tradiţionale îndelung testate vor fi alese cu prioritate faţă de tehnologiile noi sau 

necunoscute. Amplasamentele construcţiilor vor fi împrejmuite pentru a preveni accesul 

neautorizat şi vor fi impuse măsuri generale de siguranţă. Inconvenientele de ordin temporar 

cauzate de lucrările de construcţii vor fi minimizate prin activităţi de planificare şi coordonare cu 

contractorii, vecinii şi autorităţile. În zonele dens populate, activităţile generatoare de zgomot şi 

vibraţii vor trebui strict limitate doar pe timpul zilei.  
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Organizarea de şantier a contractorului trebuie planficată din timp, pentru a putea stabili cum va 

arăta la finalizare. Aceasta va fi amplasat în aşa fel încât să permită salvarea habitatului natural 

(arbori, vegetatie) într-o măsură cât mai mare. 

 

B.4 Gestionarea deşeurilor  

Manevrarea resturilor provenite din activităţile de construcţie va fi realizată în conformitate cu 

reglementările naţionale şi locale şi după cum este menţionat în PMM, precum şi ţinând cont de 

consideraţiile cu privire la specificul amplasamentului prezentate mai sus. Aceste reglementări 

sunt elaborate şi aplicabile în România. Monitorizarea va fi responsabilitatea diriginţilor de şantier 

angajaţi şi desfăşurându-şi activitatea pentru comună şi a specialistului în politici asiguratorii al 

INPCP UMP. 

 

B.5 Măsuri de sănătate şi siguranţă ocupaţionale 

Contractorul are obligaţia să asigure toate materialele şi echipamentul de protecţie necesare, iar 

muncitorii au obligaţia să utilizeze acest echipament – căşti, mănuşi, ochelari, precum şi uniforme 

de lucru, după caz. Toate aceste măsuri minime de protecţie, însoţite de evitarea epuizării 

lucrătorilor, prevenirea leziunilor ergonomice şi a altor accidente de muncă care sunt determinate 

de manipularea repetitivă, excesivă şi manuală a materialelor de construcţie.  

Recomandările pentru pevenirea şi controlul acestora includ cunoaşterea celor mai comune cauze 

ale leziunilor care pot fi provocate în timpul lucrărilor de construcţie şi dezafectare: 

• Instruirea lucrătorilor cu privire la ridicarea şi manipularea materialelor, în tehnici de 

construcţie şi dezafectare a proceselor, inclusiv stabilirea de limite de greutate peste care este 

necesară asistenţa mecanizată. 

• Planificarea organizării de şantier astfel încât să fie minimizată necesitatea transferului manual 

de greutăţi 

• Utilizarea de instrumente şi de staţii de lucru, astfel încât să fie redusă necesitatea forţei 

• Implementarea controalelor administrative în procesele de lucru, cum ar fi rotaţia posturilor şi 

pauzele. 
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Anexa 5 

 

MĂSURI DE PREVENIRE SAU MINIMIZARE A UNEI INFECŢII COVID-19 

RECOMANDĂRI ALE BĂNCII MONDIALE PENTRU PROIECTELE DE 

CONSTRUCŢII CIVILE9  

 

1. PROVOCĂRI ALE PROIECTELOR DE CONSTRUCŢII CIVILE 

 

De cele mai multe ori, în proiectele de construcţii civile sunt implicate multe persoane: forţa de muncă, 

furnizorii, serviciile suport. Forţa de muncă poate aduce la un loc muncitori de pe plan internaţional, 

naţional, regional şi local. Aceştia pot fi nevoiţi să locuiască împreună pe şantier, în cadrul comunităţilor 

din apropierea şantierului de construcţii sau să se întoarcă acasă după terminarea programului. Pe şantier 

pot fi prezenţi în mod permanent mai mulţi contractori, care să realizeze diverse activităţi, fiecare cu echipa 

proprie de angajaţi. Lanţurile de aprovizionare pot implica furnizori de la nivel internaţional, regional sau 

naţional, care să permită realizarea unui flux constant de bunuri şi servicii pentru derularea proiectului 

(inclusiv aprovizionarea cu combustibili, alimente, apă). Ca urmare, va exista şi un flux constant de entităţi 

care intră şi ies de pe şantier: servicii suport (de exemplu, cei care asigură furnizarea de mese calde, de 

curăţenie, echipamente, materiale), precum şi sub-contractori specializaţi, care realizează diferite elemente 

ale activităţii. 

 

Având în vedere complexitatea şi numărul mare de lucrători, potenţialul de răspândire a bolii infecţioase în 

proiectele care implică lucrări de construcţii este destul de ridicat, ca de altfel şi consecinţele pe care le 

poate avea o astfel de răspândire. Pot apărea situaţii în care un număr mare de muncitori se îmbolnăvesc, 

ceea ce poate suprasolicita serviciile medicale şi pentru situaţii de urgenţă de la nivel local, şi pot pune în 

pericol ritmul de realizare al lucrărilor de construcţie, precum şi calendarul proiectului. Acest impact va fi 

amplificat în cazul în care forţa de muncă este numeroasă şi/sau proiectul este amplasat în zone mai puţin 

accesibile sau unde accesul la serviciile medicale este limitat. În astfel de situaţii, comunicarea cu 

comunităţile din apropiere poate fi tensionată sau dificilă, şi pot apărea conflicte, mai ales dacă locuitorii 

din zonă consideră că pot fi expuşi îmbolnăvirii din cauza derulării proiectului, sau pentru că resursele 

oricum insuficiente, ar trebui împărţite cu acesta. De asemenea, proiectul trebuie să ia toate precauţiile 

necesare pentru a preveni infectarea comunităţilor locale. 

 

2. CARE TREBUIE SĂ FIE ABORDAREA CONTRACTORULUI?  

 

Contractorul trebuie să identifice măsurile necesare pentru a răspunde situaţiei COVID-19. Măsurile 

fezabile depind de contextul proiectului: amplasare, resurse existente, disponibilitatea materiilor prime, 

capacitatea serviciilor locale de urgenţă / medicale, gradul de răspândire a virsului în zonă. O abordare 

sistematică a planificării, identificarea provocărilor asociate schimbărilor bruşte, vor ajuta proiectul să 

identifice cele mai bune măsuri posibile pentru a face faţă situaţiei. Măsurile necesare pentru a răspunde 

                                                      
9 Această notă a fost realizată în data de 07.04.2020 şi include link-uri către cele mai noi recomandări din domeniu la această 

data (de ex. de la OMS). Având în vedere evoluţia rapidă a situaţiei, este important ca atunci când este utilizată nota, să fie 

verificate şi posibilele actualizări ale acestor resurse externe. 
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situaţiei COVID-19 pot fi prezentate în diferite moduri (sub forma unor planuri pentru situaţii de urgenţă, 

în completarea planului de pregătire existent pentru situaţii de urgenţă sau ca o procedură de sine stătătoare). 

Unităţile de implementare ale proiectelor şi contractorii trebuie să aibă în vedere recomandările autorităţilor 

relevante, atât cele naţionale, cât şi cele internaţionale (de exemplu, OMS), care sunt actualizate frecvent 

(vezi referinţele şi link-urile furnizate). 

 

Abordarea problemelor legate de COVID-19 pe un şantier de construcţii depăşeşte aspectele legate de 

siguranţa şi sănătatea ocupaţionale, în acest proces fiind necesară implicarea diferiţilor membri ai echipei 

de management de proiect. În multe cazuri, cea mai eficientă abordare este stabilirea de proceduri pentru 

această situaţie, urmând ca ulterior acestea să fie implementate sistematic. În funcţie de specificul fiecărui 

proiect, poate fi desemnată o echipă care să se ocupe de problemele legate de COVID-19, şi care poate să 

includă reprezentanţi ai unităţii de implementare a proiectului, dirigintele de şantier, reprezentanţi ai 

managementului  contractorului (de exemplu, managerul de proiect) şi sub-contractorilor, experţi pentru 

probleme de siguranţă, medicale şi de securitate ocupaţională. Procedurile trebuie să fie clare şi explicite, 

să poată fi revizuite când este necesar, monitorizate de persoana(ele) desemnată(e) ca punct focal COVID-

19. Procedurile trebuie să fie fundamentate, distribuite tuturor contractorilor şi discutate în cadrul 

întâlnirilor pentru coordonarea proiectelor. Aspectele de mai jos sunt utile pentru asigurarea unui 

management corespunzător al locului de muncă, dar pot fi folosite şi pentru pregătirea proiectului în situaţia 

COVID-19. 

(a) CARACTERISTICI ALE FORŢEI DE MUNCĂ 

 

Pe multe şantiere de construcţii există un amestec de diferite categorii de muncitori: muncitori de pe plan 

local, muncitori din alte părţi ale ţării, muncitori din alte ţări. Muncitorii pot fi angajaţi sub diferite forme 

şi în condiţii diferite, iar cazarea lor poate fi de asemenea, diferită. Analiza acestor aspecte variate legate 

de forţa de muncă folosită este utilă în identificarea măsurilor de reducere a impactului: 

 

 Contractorul pregăteşte un profil detaliat al forţei de muncă existente, identifică activităţile-cheie, 

programul de realizare a acestora, duratele diferite ale contractelor şi programul de lucru prin rotaţie 

(de exemplu 4 săptămâni de lucru, 4 săptămâni de pauză) 

 Analiza forţei de muncă utilizate include şi o defalcare in funcţie de cazarea muncitorilor: la domiciliu 

(în cazul muncitorilor de pe plan local) sau pe şantier (de exemplu, în baraca muncitorilor). Dacă este 

posibil, vor fi identificaţi şi muncitorii care prezintă un risc mai ridicat pentru COVID-19, cei care au 

deja probleme de sănătate sau care poti fi mai expuşi riscului din alte motive. 

 Trebuie acordată atenţie modului în care poate  fi limitată mişcarea pe şantier şi în afara acestuia. Pentru 

aceasta, pot fi prelungite unele contracte de muncă, pentru ca muncitorii să nu se întoarcă la domiciliu 

în zonele afectate, sau să nu revină pe şantier dintr-o zonă afectată. 

 Muncitorii care sunt cazaţi pe şantier trebuie să aibă un contact minim cu persoane care locuiesc în 

apropierea şantierului, iar în unele cazuri, să le fie interzisă părăsirea şantierului pe durata contractului 

lor de muncă, astfel încât să fie evitat contactul cu comunităţile locale. 

 Se va analiza posibilitatea ca muncitorii care sunt cazaţi în cadrul comunităţii locale să se mute pe 

şantier, unde li se vor aplica acelaşi restricţii. 

 Muncitorii care provin din rândul comunităţii locale, şi care se întorc acasă zilnic, săptămânal sau lunar 

sunt mai dificil de gestionat. Aceştia ar trebui verificaţi la intrarea şi ieşirea de pe şantier; în anumite 

circumstanţe poate fi necesar să li se solicite să se cazeze pe şantier sau să nu mai vină la lucru. 
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(b) ACCESUL PE ŞANTIERUL DE CONSTRUCŢII ŞI VERIFICĂRILE DE LA ÎNCEPUTUL 

PROGRAMULUI DE LUCRU 

 

Intrarea/ieşirea de pe şantier trebuie controlate şi documentate, atât pentru muncitori, cât şi pentru alte 

persoane, inclusiv pentru personalul auxiliar şi cei care asigură aprovizionarea cu materiale. Măsuri care 

pot fi luate: 

 Stabilirea unui sistem de control al intrării/ieşirii de pe şantier, consolidarea împrejmuirii şantierului, 

stabilirea unor puncte de intrare/ieşire de pe şantier (dacă nu există deja). Toate intrările/ieşirile trebuie 

documentate. 

 Instruirea personalului care asigură paza pe şantier în ceea ce priveşte acţiunile de mai sus: 

împrejmuirea şantierului, controlul intrărilor şi al ieşirilor, modul de lucru necesar pentru punerea în 

practică a acestui sistem şi a oricăror alte măsuri referitoare la COVID-19. 

 Instruirea personalului care va monitoriza intrarea pe şantier, asigurarea resurselor necesare pentru 

documentarea intrărilor, verificarea temperaturii muncitorilor şi înregistrarea informaţiilor legate de 

muncitorii cărora li s-a refuzat accesul. 

 Confirmarea că muncitorii sunt apţi pentru muncă înainte de intrarea pe şantier sau înainte de începerea 

lucrului. Deşi ar trebui să existe deja proceduri pentru astfel de situaţii, trebuie acordată o atenţie 

deosebită acelor muncitori care au şi alte probleme de sănătate sau sunt mai expuşi riscului din alte 

motive. De asemenea, trebuie avută în vedere şi renunţarea la personalul cu probleme de sănătate. 

 Verificarea şi înregistrarea temperaturii la intrarea pe şantier a muncitorilor şi a altor persoane sau 

solicitarea raportării individuale înainte sau la intrarea pe şantier. 

 Realizarea de informări succinte ale muncitorilor, înainte de începerea programului de lucru, cu accent 

pe măsurile specifice pentru COVID-19, incluzând modul corect în care se tuşeşte, igiena mâinilor, 

măsurile de distanţare – prin folosirea de metode demonstrative şi participative. 

 În timpul informărilor zilnice, li se va reaminti muncitorilor că este utilă auto-monitorizarea posibilelor 

simptome (febră, tuse, alte simptome respiratorii) şi că trebuie să anunţe personalul responsabil sau 

punctul focal pentru COVID-19 dacă au simptome sau nu se simt bine. 

 Nu se va permite accesul muncitorilor care vin dintr-o zonă afectată sau care au intrat în contact cu o 

persoană infectată care s-a întors dintr-o zonă afectată, pentru o perioadă de 14 zile sau (daca acest 

lucru nu este posbil), izolarea unor astfel de muncitori pentru 14 zile. 

 Muncitorilor bolnavi nu li se va permite intrarea pe şantier, aceştia fiind redirecţionaţi către unităţile 

medicale locale, sau dacă este necesar, li se va cere să se izoleze la domiciliu timp de 14 zile. 

 

(c) REGULI GENERALE DE IGIENĂ 

 

Cerinţele referitoare la igienă trebuie comunicate şi monitorizate: 

 

 Instruirea muncitorilor şi a personalului prezent pe şantier asupra semnelor şi simptomelor COVID-19, 

a modului de răspândire a acestuia, cum trebuie să se protejeze (inclusiv prin spălarea frecventă a 

mâinilor şi distanţare socială) şi ce trebuie să facă dacă ei sau alte persoane dacă manifestă aceste 

simptome (pentru informaţii detaliate consultaţi OMS COVID-19 sfaturi pentru public). 

 Instalarea de afişe şi marcaje pe şantier, cu texte şi imagini în limbile locale. 

 Se vor asigura puncte de spălare a mâinilor dotate cu săpun, prosoape de hârtie şi pubele de gunoi 

închise, în zone cheie de pe şantier, inclusiv la intrarea/ieşirea de din zonele de lucru - unde există 

toalete, cantine pentru distribuirea mâncării sau unde este disponibilă apa potabilă, în zona de cazare a 

muncitorilor, la punctele de colectare a deşeurilor, în magazii/zone de depozitare, în spaţiile comune. 

Acolo unde nu există puncte de spălare a mâinilor sau dacă acestea nu sunt adecvate, ele trebuie 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
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organizate. Poate fi utilizată şi o soluţie de spălare a mâinilor pe bază de alcool (cu 60-95% conţinut de 

alcool). 

 Analiza modului în care este asigurată cazarea muncitorilor, inclusiv prin luarea în considerare a 

cerinţelor IFC/EBRD recomandări privind cazarea muncitorilor: procese şi standarde  

 O parte din spaţiul de cazare destinat muncitorilor va fi păstrat ca rezervă pentru personalul care poate 

fi infectat şi care trebuie să fie izolat sau să stea în carantină (vezi paragraful (f)). 

 

(d) PĂSTRAREA CURĂŢENIEI ŞI ELIMINAREA DEŞEURILOR 

 

Toate zonele şantierului vor fi curăţate frecvent şi cu rigurozitate, inclusiv spaţiile de birouri, de cazare, 

cantinele, spaţiile comune. Pentru echipamentele cheie folosite în activităţile de construcţie vor fi verificate 

procedele de curăţenie (mai ales dacă acestea sunt operate de muncitori diferiţi):  

 

 Personalului de curăţenie trebuie să i se asigure echipament de curăţenie, materiale şi dezinfectanţi. 

 Analiza proceselor generale de curăţenie, instruirea personalului de curăţenie în ceea ce priveşte 

procedurile adecvate de curăţenie şi frecvenţa necesară de realizare a acestora, în zone des folosite sau 

cu risc ridicat.  

 Acolo unde se estimează că personalul de curăţenie trebuie să cureţe zone care au fost contaminate sau 

este posibil să fi fost contaminate cu COVID-19, trebuie să se asigure echipament de protecţie personal 

adecvat: halate sau şorţuri, mănuşi, protecţie pentru ochi (măşti, ochelari de protecţie sau ecrane de 

protecţie), ghete sau încălţăminte de lucru închisă. Dacă nu poate fi asigurat echipamentul de protecţie 

personală, atunci vor fi puse la dispoziţie cele mai bune alternative disponibile. 

 Personalul de curăţenie va fi instruit asupra regulilor de igienă (inclusiv spălarea mâinilor) - înainte de, 

în timpul şi după efectuarea curăţeniei; despre folosirea în siguranţă a echipamentului personal de 

protecţie (acolo unde este necesar); asupra gestionării deşeurilor (inclusiv a echipamentelor de protecţie 

personală şi materiale de curăţenie folosite). 

 Orice tip de deşeu medical produs în timpul îngrijirii unor muncitori bolnavi trebuie colectat în pubele 

sau saci separate, iar apoi tratat şi eliminat conform cerinţelor relevante (naţionale, ale OMS). Dacă 

este necesară incinerarea unor astfel de deşeuri, aceasta trebuie să dureze cât mai puţin. Deşeurile 

trebuie minimizate şi separate, astfel încât doar o mică parte a acestora să fie incinerate (mai multe 

informaţii în recomandările provizorii ale OMS referitoare la managementul calităţii apei, al deşeurilor 

şi serviciilor de salubritate pentru COVID-19). 

 

(e) FLEXIBILIZAREA PROCEDURILOR DE LUCRU 

 

Pot fi luate în considerare modificări ale proceselor şi programului de lucru, astfel încât contactul între 

muncitori să fie redus; acest lucru poate influenţa calendarul de realizare a proiectului. Astfel de măsuri pot 

fi: 

 

 Reducerea mărimii echipelor de muncitori 

 Limitarea numărului de muncitori prezenţi pe şantier în acelaşi moment 

 Folosirea unui sistem de rotaţie a muncii de 24 h 

 Adaptarea sau reorganizarea proceselor de muncă pentru anumite activităţi astfel încât să fie posibilă 

distanţarea socială; instruirea muncitorilor asupra acestor procese 

 Continuarea instruirilor obişnuite referitoare la siguranţa în muncă, cu adăugarea aspectelor specifice 

COVID-19. Instruirile trebuie să includă şi folosirea adecvată a echipamentului personal de protecţie. 

Deşi la momentul elaborării acestei note, recomandările generale nu solicită purtarea echipamentului 

de protecţie specific COVID-19 pentru muncitorii din construcţii, acest aspect trebuie urmărit continuu 

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/60593977-91c6-4140-84d3-737d0e203475/workers_accomodation.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-60593977-91c6-4140-84d3-737d0e203475-jqetNIh
https://www.who.int/publications-detail/water-sanitation-hygiene-and-waste-management-for-covid-19
https://www.who.int/publications-detail/water-sanitation-hygiene-and-waste-management-for-covid-19
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(mai multe informaţii oferă recomandările provizorii ale OMS pentru utilizarea raţională a 

echipamentului personal de protecţie pentru COVID-19). 

 Analiza metodelor de lucru astfel încât să fie redusă folosirea echipamentului personal de protecţie din 

construcţii, dacă apar probleme în procurarea lor sau dacă acesta este necesar muncitorilor din domeniul 

medical şi personalului de curăţenie. Aici pot fi incluse de exemplu, reducerea utilizării măştilor de 

praf prin verificarea funcţionării sistemelor de stropire cu apă sau prin reducerea limitei de viteză pentru 

camioane.  

 Acolo unde este posibil, organizarea pauzelor de prânz în aer liber 

 Daca este posibil, modificarea structurii cantinelor şi organizarea prânzului la ore diferite, pentru a 

permite păstrarea distanţei sociale şi reducerea treptată sau restricţionarea temporară a accesului la 

spaţiile de recreere existente pe şantier 

 La un moment dat e posibil să fie necesară revizuirea calendarului de realizare a proiectului, să fie 

analizat gradul în care este necesară ajustarea acestuia (sau oprirea lui) astfel încât el să reflecte 

utilizarea unor metode de lucru prudente, posibila expunere a muncitorilor şi comunităţii din apropiere, 

precum şi disponibilitatea materiilor prime, lunând în considerarea recomandările şi instrucţiunile 

guvernamentale. 

 

(f) PLANIFICAREA SERVICIILOR MEDICALE 

 

Se va face o analiză a serviciilor medicale existente la dispoziţia proiectului, pentru a stabili dacă acestea 

sunt adecvate, prin identificarea infrastructurii existente (mărimea postului / a clinicii medicale, numărul 

de paturi, unităţile de izolare), a personalului medical, echipamentelor şi materialelor disponbile, 

procedurilor şi instruirilor derulate. Dacă acestea nu sunt corespunzătoare, acolo unde este posibil ele pot 

fi dezvoltate, inclusiv prin: 

 

 Dezvoltarea infrastructurii medicale şi stabilirea unor zone în care pacienţii să poată fi izolaţi. Pentru 

realizarea acestor zone pot fi consultate recomandările provizorii ale OMS pentru introducerea în 

carantină a persoanelor pentru controlul  COVID-19. Unităţile de izolare trebuie să fie amplasate la 

distanţă de locul în care sunt cazaţi muncitorii şi de alte activităţi în derulare pe şantier. Dacă este 

posibil vor fi puse la dispoziţie camere pentru câte o persoană, bine ventilate (cu ferestre şi uşă care se 

deschid). Dacă acest lucru nu este posibil, unităţile de izolare trebuie să permită cel puţin păstrarea 

distanţei de 1 m între muncitorii din aceeaşi cameră, separarea acestora cu ajutorul unei perdele. 

Muncitorii bolnavi trebuie să se deplaseze cât mai puţin posibil, să evite utilizarea spaţiilor comune, iar 

vizitele nu pot fi premise decât după o perioadă de 14 zile în care nu s-au manifestat simptomele bolii. 

Dacă este nevoie ca aceştia să folosească spaţiile comune (de exemplu, bucătăria sau cantina), aceasta 

ar trebui să aibă loc doar atunci când sunt prezenţi muncitorii care nu sunt afectaţi, iar zonele respective 

trebuie curăţate înainte şi după. 

 Instruirea personalului medical, inclusiv cu informaţii actualizate furnizate de OMS referitoare la 

COVID-19 şi recomandări specifice pentru situaţia COVID-19. Dacă se bănuieşte o infectare cu 

COVID-19, personalul medical prezent pe şantier trebuie să urmărească recomandările provizorii ale 

OMS privind prevenirea şi controlul infecţiilor în acordarea îngrijirilor medicale atunci când este 

bănuită o infecţie cu noul coronavirus (nCoV) . 

 Instruirea personalului medical pentru realizarea de teste, dacă acest lucru este disponibil şi permis, 

conform legislaţiei naţionale. 

 Analiza echipamentelor, a materialelor şi medicamentelor disponibile pe şantier şi obţinerea de resurse 

suplimentare, dacă este necesar şi posibil. Aici pot fi incluse echipamentele medicale personale de 

protecţie, cum ar fi halate, şorţuri, măşti medicale, mănuşi, protecţii pentru ochi etc. în acest sens, pot 

fi urmate  recomandările OMS (WHO recomandări provizorii ale OMS privind utilizarea eficientă a 

echipamentului de protecţie personală (PPE) pentru COVID-19). 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331498/WHO-2019-nCoV-IPCPPE_use-2020.2-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331498/WHO-2019-nCoV-IPCPPE_use-2020.2-eng.pdf
https://www.who.int/publications-detail/considerations-for-quarantine-of-individuals-in-the-context-of-containment-for-coronavirus-disease-(covid-19)
https://www.who.int/publications-detail/considerations-for-quarantine-of-individuals-in-the-context-of-containment-for-coronavirus-disease-(covid-19)
https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125
https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125
https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331498/WHO-2019-nCoV-IPCPPE_use-2020.2-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331498/WHO-2019-nCoV-IPCPPE_use-2020.2-eng.pdf
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 Dacă elementele PPE nu sunt disponibile, personalul medical al proiectului trebuie să identifice alte 

variante. Acestea pot fi găsite în mod curent pe şantierele de construcţii şi pot fi măşti împotriva 

prafului, mănuşi folosite în construcţii şi ochelari de protecţie. Deşi acestea nu sunt recomandate, pot 

fi folosite în lipsa unor echipamente medicale corespunzătoare. 

 De obicei, pe şantierele de construcţii nu se găsesc ventilatoare, şi în orice caz, intubarea pacienţilor 

trebuie realizată de personal medical calificat. Daca unul dintre muncitori se simte foarte rău şi are 

dificultăţi de respiraţie, acesta trebuie transportat imediat la un spital (v. (g) mai jos). 

 Analiza modului în care sunt gestionate deşeurile medicale, inclusiv modul de colectare şi eliminare a 

acestora (pentru mai multe informaţii pot fi consultate recomandările provizorii ale OMS referitoare la 

managementul apei, deşeurilor şi salubrizării pentru COVID-19, şi recomandările OMS privind 

gestionarea în siguranţă a deşeurilor din activităţile medicale ). 

 

(g) SERVICII MEDICALE ŞI ALTE TIPURI DE SERVICII DE LA NIVEL LOCAL 

 

Având în vedere domeniul limitat al serviciilor medicale aferente proiectelor, muncitorii bolnavi trebuie 

transferaţi serviciilor medicale locale. Pregătirea pentru acest lucru presupune: 

 

 Analiza resurselor şi a capacităţii serviciilor medicale locale (de ex. numărul de paturi, disponibilitatea 

personalului instruit şi a materialelor esenţiale) 

 Discuţii în prealabil cu unităţile medicale specifice, pentru a stabili cum trebuie procedat în cazul în 

care muncitorii bolnavi trebuie transportaţi la aceste unităţi. 

 Analiza modului în care proiectul poate sprijini unităţile medicale locale în pregătirea situaţiei în care 

unii membri ai comunităţii locale se îmbolnăvesc, stabilirea faptului că persoanele în vârstă sau cele cu 

afecţiuni medicale existente au nevoie de sprijin suplimentar pentru a avea acces la un tratament 

adecvat, dacă se îmbolnăvesc. 

 Stabilirea modului în care un muncitor bolnav poate fi transport la unitatea medicală, şi verificarea 

disponibilităţii acelei modalităţi de transport.  

 Stabilirea unui protocol de comunicare cu unităţile medicale / de urgenţă locale 

 Stabilirea împreună cu unităţile medicale locale a serviciilor medicale care pot fi furnizate, procedura 

de primire a pacienţilor, şi (dacă este cazul) care sunt costurile implicate. 

 Trebuie stabilită şi o procedură pentru situaţia decesului unui muncitor bolnav de COVID-19. Deşi vor 

fi implementate procedurile obişnuite ale proiectului, COVID-19 poate ridica alte probleme, din cauza 

naturii infecţioase a bolii. Reprezentanţii proiectului ar trebui să ia legătura cu autorităţile locale 

relevante pentru a îşi coordona acţiunile într-o astfel de situaţie, inclusiv realizarea raportărilor necesare 

sau a alte cerinţe ale legislaţiei naţionale. 

 

(h) CAZURI DE INFECTARE SAU RĂSPÂNDIRE A VIRUSULUI 

 

OMS pune la dispoziţie informaţii detaliate pentru modul în care trebuie tratată o persoană care se infectează 

sau manifestă simptome care pot fi asociate virsului COVID-19 (detalii în recomandările provizorii ale 

OMS privind prevenirea şi controlul infecţiilor, în acordarea îngrijirilor medicale atunci când este bănuită 

o infecţie cu noul coronavirus (nCoV) ). Reprezentanţii proiectului ar trebui să stabilească proceduri, cu 

abordări diferite în funcţie de gravitatea cazului (uşor, moderat, sever, critic) şi a factorilor de risc (vârstă, 

hipertensiune arterială, diabet) – mai multe informaţii pot fi consultate în recomandările provizorii ale OMS 

privind managementul cazurilor de  COVID-19 în unităţile medicale şi comunităţi ). Acestea pot include 

următoarele: 

 

https://www.who.int/publications-detail/water-sanitation-hygiene-and-waste-management-for-covid-19
https://www.who.int/publications-detail/water-sanitation-hygiene-and-waste-management-for-covid-19
https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/wastemanag/en/
https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/wastemanag/en/
https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125
https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125
https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331492/WHO-2019-nCoV-HCF_operations-2020.1-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331492/WHO-2019-nCoV-HCF_operations-2020.1-eng.pdf
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 Dacă unul dintre muncitori manifestă simptome COVID-19 (de ex. febră, tuse uscată, oboseală), acesta 

trebuie imediat să înceteze lucrul pe şantier şi să fie izolat 

 Dacă se poate face testarea pe şantier, atunci aceasta trebuie realizată. Dacă nu, muncitorul trebuie 

transportat la o unitate medicală locală pentru a fi testat (dacă testarea este disponibilă şi permisă de 

legislaţia naţională). 

 Dacă rezultatul testului este pozitiv sau testul nu poate fi realizat, muncitorul trebui să rămână în izolare, 

pe şantier sau la domiciliu. Dacă izolarea are loc la domiciliu, muncitorul trebuie transportat cu un 

mijloc de transport pus la dispoziţie de proiect. 

 Curăţarea riguroasă cu un dezinfectant cu conţinut ridicat de alcool a zonelor în care a fost prezent 

muncitorul, înainte de realizarea oricărei activităţi în acea zonă. Instrumentele folosite de acel muncitor 

trebuie dezinfectate, iar echipamentul personal de protecţie trebuie eliminat.  

 Ceilalţi muncitori, cu care cel bolnav a intrat în contact trebuie să oprească lucrul şi să intre în carantină 

pentru o perioadă de 14 zile, chiar dacă nu au simptome. 

 Familia şi persoanele apropiate muncitorului trebuie şi ele să intre în carantină pentru 14 zile, chiar 

dacă nu au simptome. 

 Dacă pe şantier este confirmat un caz de infectare cu COVID-19, trebuie restricţionat accesul 

vizitatorilor, iar schimburile de muncitori trebuie izolate unele de altele, cât mai mult posibil. 

 Dacă muncitorul locuieşte la domiciliu, iar unul dintre membrii familiei este un caz confirmat sau se 

bănuieşte că ar putea fi infectat cu COVID-19, muncitorul trebuie să intre în carantină şi să nu i se 

permit accesul pe şantier timp de 14 zile, chiar dacă nu manifestă simptomele specifice. 

 Muncitorii trebuie să fie plătiţi în continuare în perioada de boală, izolare sau carantină, sau dacă li se 

solicită întreruperea lucrului, conform legislaţiei naţionale.  

 Asistenţa medicală acordată muncitorului (fie pe şantier, fie la un spital sau o clinică locală) trebuie 

platită de angajator. 

Recomandările pentru planificarea pentru situaţii de urgenţă pot fi consultate în secţiunea (j). 

 

(i) CONTINUITATEA APROVIZIONĂRII CU MATERIALE ŞI A ACTIVITĂŢILOR 

PROIECTULUI 

 

În situaţia apariţiei COVID-19, fie pe şantier, fie în comunitatea din apropiere, e posibil ca accesul la şantier 

să fie restricţionat, iar aprovizionarea cu material să fie afectată. 

 

 Identificarea personalului de rezervă, pentru situaţia în care cei care fac parte din echipa de management 

(unitatea de implementare a proiectului, dirigintele de şantier, contractorul, sub-contractorul) se 

îmbolnăvesc, şi informarea celor interesaţi cu privire la aceştia, astfel încât cei implicaţi să fie la curent 

cu pregătirile făcute.   

 Procedurile vor fi scrise, astfel încât toată lumea să se poată informa, şi să nu depindă de cunoştinţele 

unei alte persoane. 

 Analiza fluxului de asigurare a aprovizionării cu energie electrică, apă, alimente, materiale medicale şi 

echipamente de curăţenie, cum ar putea fi acestea afectate şi ce alte variante sunt posibile. Este 

importantă realizarea din timp a unei analize a fluxurilor internaţionale, regionale şi naţionale de 

aprovizionare cu materiale, mai ales a celor esenţiale pentru proiect (de exemplu combustibil, alimente, 

materiale medicale, materiale de curăţenie şi altele esenţiale). Este utilă planificarea pentru una sau 

două luni de întrerupere a furnizării de bunuri esenţiale, mai ales pentru proiectele aflate în zone mai 

izolate. 

 Plasarea de comenzi pentru achiziţia de materiale esenţiale. Acolo unde acest lucru nu este posibil, pot 

fi luate în calcul alte variante. 

 Analiza sistemului de pază de pe şantier, şi stabilirea faptului că acesta este adecvat în situaţia 

suspendării activităţilor obişnuite. 
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 Stabilirea momentului în care va fi necesară reducerea semnificativă a activităţilor proiectului sau 

oprirea completă a acestora, cum trebuie pregătit acest moment, precum şi cum se vor relua activităţile, 

când acest lucru va fi posibil sau fezabil. 

 

(j) PLANIFICAREA PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ÎN CAZUL UNEI EPIDEMII 

 

Planul de urgenţă pentru fiecare şantier trebuie să stabilească ce proceduri vor fi puse în practică în 

eventualitatea în care COVID-19 ajunge la acel şantier. Planul de urgenţă trebuie realizat prin consultare 

cu autorităţile din domeniul sanitar de pe plan local şi naţional, pentru a se asigura măsurile necesare pentru 

limitarea eficientă, îngrijirea şi tratarea muncitorilor care au contractat COVID-19. Planul de urgenţă 

trebuie să ia în calcul şi modalitatea de răspuns în cazul în care un număr semnificativ de muncitori se 

îmbolnăvesc, situaţie în care este posibil ca accesul către, şi de la şantier să fie restricţionat, pentru a limita 

răspândirea. 

 

Planurile pentru situaţiile de rugenţă trebuie elaborate şi communicate muncitorilor pentru: 

 Izolarea şi aplicarea procedurilor de testare pentru muncitorii care manifestă simptome (şi 

pentru cei cu care au venit în contact). 

 Îngrijirea şi tratarea muncitorilor, inclusiv unde şi cum se vor realiza acestea. 

 Asigurarea de rezerve suficiente de apă, alimente, materiale medicale şi de echipamente de 

curaţenie pentru eventualitatea izbucnirii unei epidemii pe şantier, mai ales în cazul în care 

accesul la şantier ar fi restricţionat sau dacă circulaţia bunurilor ar fi limitată. 

 

În mod concret, planul trebuie să prevadă ce paşi vor fi urmaţi în situaţia în care cineva de pe şantier se 

îmbolnăveşte cu COVID-19. Planul trebuie: 

 Să stabilească modul în care acea persoană este izolată într-o camera sau o anumită zonă, de 

alte persoane de pe şantier, să limiteze numărul celor care aceasta intră în contact, să contacteze 

autorităţile de sănătate publică de la nivel local 

 Să stabilească modul în care vor fi identificate persoanele care pot prezenta un risc (de exemplu, 

din cauza unei afecţiuni existente, cum sunt diabetul, bolile cardiace şi pulmonare, sau din 

cauza vârstei mai înaintate) şi cum vor fi acestea sprijinite, pentru a evita stigmatizarea10 şi 

discriminarea la locul de muncă; şi 

 Să aibă în vedere stabilirea unor măsuri pentru situaţiile de urgenţă şi pentru asigurarea 

continuităţii activităţii, dacă izbucneşte o epidemie într-una dintre comunităţile învecinate. 

Planurile de urgenţă trebuie să includă măsuri pentru depozitarea şi eliminarea deşeurilor medicale, al căror 

volum poate creşte, şi care pot rămâne infecţioase pentru câteva zile (în funcţie de material). De asemenea, 

trebuie analizat şi stabilit modul în care poate fi sprijinit personalul medical de pe şantier, şi care vor fi 

măsurile care se vor lua pentru transportul muncitorilor bolnavi către unităţi de terapie intensivă sau către 

alte unităţi medicale de la nivel naţional (fără a exista riscul infectării altor persoane). 

 

Planurile de urgenţă trebuie să ia în considerare şi modul în care poate fi asigurată securitatea muncitorilor 

şi a comunităţii, dacă şantierul trebuie să se închidă pentru a se conforma politicilor naţionale sau ale 

companiei, dacă activitatea trebuie suspendată sau dacă boala afectează un număr important de muncitori. 

                                                      
10 Mai multe informaţii referitoare la prevenirea stigmatizării sociale din cauza COVID-19 sunt disponibile în ghidul OMS pentru 
prevenirea ştigmatizării sociale  

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid19-stigma-guide.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid19-stigma-guide.pdf
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Este important ca măsurile de securitate să fie analizate de responsabilul pentru sănătate şi securitate în 

muncă, şi implementate înainte ca zonele de lucru să fie închise. 

 

În elaborarea planurilor de urgenţă, se recomandă comunicarea cu alte proiecte similare din zonă, pentru 

coordonarea răspunsurilor şi împărtăşirea cunoştinţelor. Este important ca autorităţile medicale locale să 

fie implicate în această coordonare, astfel încât acestea să nu fie copleşite în eventualitatea izbucnirii unei 

epidemii şi să nu mai poată ajuta comunitatea. 

 

(k) INSTRUIREA ŞI COMUNICAREA CU MUNCITORII 

 

Muncitorii trebuie să înţeleagă situaţia şi care sunt modalităţile prin care se pot proteja cel mai bine, atât ei, 

cât şi familiile şi comunităţile lor. Trebuie să fie informaţi asupra procedurilor existente şi a 

responsabilităţilor fiecăruia dintre ei în implementarea acestora. 

 

 Este important de reţinut că în comunităţile aflate aproape de şantier, şi chiar şi printre muncitorii care 

nu au legătură cu managementul de proiect, social media reprezintă o sursă importantă de informaţii. 

De aceea este importantă informarea frecventă şi comunicarea cu muncitorii (prin instruiri, afişaj la 

primarie etc), astfel încât să fie transmise acţiunile luate de echipa de management pentru a face faţă 

riscurilor COVID-19. Risipirea temerilor este un aspect important pentru forţa de muncă şi pentru 

continuitatea activităţii. Muncitorii trebuie să aibă posibilitatea să pună întrebări, să îşi exprime 

îngrijorările şi să facă propuneri.  

 Instruirile pentru muncitori trebuie efectuate cu regularitate, aşa cum s-a recomandat în secţiunile 

anterioare, explicându-le clar muncitorilor care este comportamentul aşteptat din partea lor şi cum ar 

trebui să îşi desfăşoare activitatea. 

 În cadrul instruirilor trebuie să se pună şi problema discriminărilor sau a prejudecăţilor la locul de 

muncă, în situaţia în care un muncitori se îmbolnăveşte; în cazul în care muncitorii se întorc la lucru, 

trebuie explicată traiectoria virusului. 

 Instruirile vor acoperi toate tematicile referitoare la activitatea pe şantier, inclusiv folosirea procedurilor 

de siguranţă, utilizarea echipamentului de protecţie în construcţii, aspecte legate de siguranţa şi 

securitatea în muncă etc; toate recomandările trebuie să ţină seama de faptul că metodele de lucru pot 

fi modificate. 

 Comunicările trebuie să fie clare, bazate pe fapte, şi uşor de înţeles de către muncitori, de exemplu prin 

afişarea de postere cu privire la spălatul pe mâni şi respectarea distanţării sociale, sau care sunt măsurile 

care trebuie luate în cazul în care unul dintre muncitori manfiestă simptome. 

 

(l) COMUNICAREA ŞI CONTACTUL CU COMUNITĂŢILE LOCALE 

 

Relaţiile cu comunităţile locale trebuie gestionate cu grijă şi axate pe măsuri care să îi protejeze atât pe 

muncitori, cât şi pe membri comunităţii. Comunitatea poate fi preocupată de prezenţa muncitorilor care nu 

sunt din rândul ei, sau de riscul produs de muncitorii prezenţi pe şantier. Proiectul trebuie să stabilească 

proceduri bazate pe analiza riscului, ce pot reflecta recomandările OMS (Plan de acţiune pentru pregătirea 

şi răspunsul in situaţia COVID-19, de comunicare a riscurilor şi implicare a comunitară).  

Următoarele propuneri de bune practici pot fi luate în considerare: 

 

 Comunicarea trebuie să fie clară, frecventă, bazată pe fapte şi uşor de înţeles de către membrii 

comunităţii 

https://www.who.int/publications-detail/risk-communication-and-community-engagement-(rcce)-action-plan-guidance
https://www.who.int/publications-detail/risk-communication-and-community-engagement-(rcce)-action-plan-guidance


66 

 

 Comunicarea trebuie să utilizeze mijloacele disponibile. De cele mai multe ori, întâlnirile faţă în faţă 

cu comunitatea sau cu reprezentanţii acesteia nu sunt posibile. Pot fi folosite alte forme de comunicare: 

platforme online, social media, afişe, anunţuri radio, mesaje text, întâlniri virtuale. Acestea trebuie să 

aibă în vedere capacitatea diferiţilor membri ai comunităţii de a avea acces la ele, astfel încât mesajele 

să ajungă către cei cărora le sunt destinate. 

 Comunitatea trebuie să fie informată asupra procedurilor avute în vedere pentru a face faţă situaţiei 

COVID-19. Acestea trebuie să includă toate măsurile implementate pentru limitarea sau oprirea 

contactelor dintre muncitori şi comunitate. Acestea trebuie transmise în mod clar, deoarece unele vor 

presupune aspecte financiare pentru comunitate (de exemplu, dacă muncitorii plătesc cazarea sau 

folosesc serviciile locale). Membrii comunităţii trebuie să fie informaţi cu privire la procedurile de 

acces pe şantier, instruirea muncitorilor şi procedurile care vor fi urmate dacă unul dintre muncitori se 

îmbolnăveşte. 

 În cazul în care reprezentanţii proiectului, ai contractorilor sau muncitorii interacţionează cu 

comunitatea, aceştia trebuie să respecte regulile referitoare la distanţarea socială, precum şi alte 

recomandări relevante ale autorităţilor referitoare la COVID-19 (naţionale sau internaţionale, de 

exempul, ale OMS). 

 

(m) RAPORTAREA PENTRU COVID-19  
 

Este necesară raportarea oricărei răspândiri a îmbolnăvirilor. Contractorul trebuie să anunţe apariţia unui 

eveniment, şi să informeze entitatea finanţatoare asupra oricăror îngrijorări sau probleme legate de 

acordarea de îngrijiri muncitorilor bolnavi de pe şantierele proiectului, mai ales dacă rata de infectare în 

rândul forţei de muncă se apropie de 50%. 

 


