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1. INTRODUCERE 

 

1.1 Preambul  

Obiectivele proiectului de îmbunătățire a serviciilor de justiție (JSIP) sunt 
consolidarea eficienței, calității și transparenței operațiunilor în instituțiile de justiție 
vizate. 

Un Program cadru de management social și de mediu (ESMF) pentru acest proiect  în 
concordanță cu cerințele de evaluare a mediului (OP 4.01) a fost pregătit și găsit 
satisfăcător de Banca Mondială. Consultările publice ale ESMF au avut loc la București pe 
22 septembrie 2016, iar documentele finale ale ESMF, atât în Română cât și în Engleză, au 
fost făcute publice în țară și la  Infoshopul Băncii. 

Fiecare activitate care va fi finanțată prin JSIP va fi revizuită pentru riscurile de 
salvgardare în conformitate cu OP4.01 și trebuie să obțină autorizațiile cerute de 
reglementările naționale române. ESMF acoperă procedurile și mecanismele care vor fi 
declanșate de JSIP pentru a se conforma Politicii Băncii Mondiale 4.01 Evaluarea Mediului 
și a legislației și actelor normative și juridice ale României care reglementează pregătirea 
și implementarea cerințelor de mediu,  sănătate și siguranță in muncă.  

Prezentul Plan de management social si de mediu (PMSM) prezintă măsurile de 
atenuare, monitorizare și consolidare instituțională care trebuie luate în timpul fazelor de 
implementare și operare a subproiectului pentru a evita sau elimina impactul negativ 
asupra mediului / social. PMSM descrie impactul asupra mediului și măsurile de atenuare 
legate de noua clădire a subproiectului Curții de Primă Instanță din Târgu Neamț (FIC). 

PMSM acoperă procedurile și mecanismele care vor fi declanșate de către 
Departamentul pentru implementarea proiectelor finanțate extern (DIPFPIE) pentru a se 
conforma Politicii Băncii Mondiale 4.01 Evaluare de mediu, precum și cu legislația și actele 
normative și juridice ale României care reglementează pregătirea și implementarea  
cerințelor de mediu, sociale, de sănătate și securitate a muncii. Consultările publice 
pentru PMSM specifice site-ului vor avea loc la nivel local, la Târgu Neamț, iar documentul 
final al PMSM va fi dezvăluit pe site-ul web al MJ. 

Cerințele PMSM vor fi incluse în documentele de licitație și contract, ca parte 
integrantă atât a fazelor de execuție a construcției, cât și a supravegherii tehnice. 

De asemenea, va permite asigurarea sustenabilității mediului și social a activităților 
pe tot parcursul ciclului lor de implementare și va oferi Departamentului pentru 
implementarea proiectelor finanțate extern (DIPFPIE) inginerie și personal tehnic și 
consultanți cu un cadru instituțional, normativ și tehnic adecvat pentru procesele și 
procedurile care trebuie respectat în timpul implementării și funcționării subproiectului.  

 

 

1.2  Conceptul proiectului 

În conformitate cu prevederile Acordului de Împrumut, obiectivul Proiectului este 
îmbunătățirea eficienței și accesibilității instituțiilor de justiție vizate. 

Harta cu locațiile de intervenție ale ISJ este următoarea: 
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Componentele proiectului sunt: 

Componenta 1: Îmbunătățirea funcționării instanțelor și instituțiilor aflate sub 
autoritatea MJ 

(a)   Realizarea de investiții în tehnologia de informații și comunicații pe teritoriul 
Împrumutatului pentru a îmbunătăți funcționarea instanțelor prin, între altele: (i) 
îmbunătățirea infrastructurii LAN, (ii) furnizarea de  echipamente IT și programe 
informatice care să asigure funcționarea sigură și fiabilă a ECRIS și extinderea e-filing, și 
(iii) furnizarea de instruire privind tehnologiile informatice și de comunicație pentru 
utilizatorii rețelelor instanțelor. 

(b)    Îmbunătățirea capacității sistemului judiciar al Împrumutatului de a furniza 
servicii, în special în regiunile sărace și defavorizate prin: (i) construirea și reabilitarea 
clădirilor instanțelor prevăzute in Manualul Operațional al Proiectului;  (ii) finalizarea 
lucrărilor de construcții civile la Tribunalul Sibiu și la Tribunalul Prahova și Palatul de 
Justiție Prahova; (iii) finalizarea principalelor standarde de proiectare a sediilor de 
instanțe pe teritoriul Împrumutatului; și (iv) realizarea unor activități și studii pregătitoare 
pentru implementarea activităților din Planul de Acțiuni, care sunt acceptabile Băncii, și 
care nu sunt finanțate sau sunt insuficient finanțate din orice alte surse de finanțare. 

(c)      Creșterea conștientizării comunității asupra serviciilor judiciare prin, între 
altele: (i) realizarea unor campanii de informare, elaborarea de ghiduri, instrumente care 
să faciliteze accesul la justiție și evenimente educaționale pentru a îmbunătăți înțelegerea 
de către cetățeni, în special de către cei din grupurile vulnerabile, a drepturilor și 
obligațiilor legale și pentru a reduce barierele privind accesul la justiție; (ii) organizarea 
unor evenimente de tipul ziua porților deschise, mese rotunde și ateliere pentru 
comunități în sediile instanțelor vizate de proiect, cu teme relevante pentru comunitățile 
locale; și (iii) acordarea de sprijin Direcției de Probațiune din MJ prin: elaborarea unei 
strategii de reabilitare a persoanelor față de care s-au dispus sancțiuni, evaluarea 
statutului persoanelor private de libertate și îmbunătățirea serviciilor pentru victimele 
infracțiunilor. 

Componenta 2: Îmbunătățirea activității Oficiului Național al Registrului Comerțului 

Realizarea de investiții în tehnologie informatice și de comunicații pe teritoriul 
Împrumutatului pentru îmbunătățirea funcționării ONRC la nivel central dar și la nivelul 
locațiilor descentralizate ale acestuia prin, între altele: (i) înlocuirea echipamentelor IT și 
a programelor informatice standard; (ii) proiectarea, dezvoltarea și implementarea unui 
sistem electronic de arhivare; și (iii) furnizarea de asistență tehnică pentru pregătirea 
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actualizărilor necesare buletinului insolvenței și buletinului electronic al ONRC în vederea 
conformării cu regulamentele Uniunii Europene. 

Realizarea unei evaluări detaliate a organizării funcționale pentru a permite ONRC 
planificarea investițiilor viitoare. 

Realizarea unor campanii de informare și a unor activități de implicare a cetățenilor 
pentru a îmbunătăți informarea utilizatorilor finali asupra serviciilor oferite de ONRC, cu 
orientarea în special către afacerile micro și mici și organizațiile societății civile, care să 
acopere subiecte cum ar fi, printre altele, insolvența, demararea afacerilor, e-services și 
interconectarea registrelor comerțului și afacerilor din statele membre ale Uniunii 
Europene. 

Componenta 3: Îmbunătățirea activității parchetelor 

Realizarea de investiții în tehnologie informatică și de comunicații pe teritoriul 
Împrumutatului pentru îmbunătățirea funcțiilor principale ale serviciului de urmărire 
penală prin, între altele: (i) furnizarea de echipamente IT și programe informatice care să 
asigure funcționarea sigură și fiabilă a ECRIS; (ii) reconfigurarea rețelei locale și cablajului 
LAN de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București și (iii) achiziția de echipamente IT 
pentru centrele de date principal și secundar ale Parchetului general. 

Achiziționarea și instalarea unui sistem integrat de securitate, inclusiv echipamente 
de securitate, supraveghere video și carduri de acces, la sediul Parchetului general. 

Îmbunătățirea conștientizării comunității asupra serviciilor de urmărire penală prin, 
între altele: (i) realizarea de campanii de informare pentru îmbunătățirea cunoștințelor în 
domeniul juridic în rândul grupurilor vulnerabile, inclusiv a grupurilor expuse riscului de a 
intra în sistemul de justiție penală și a victimelor infracțiunilor; și (ii) furnizarea de 
instruire procurorilor și personalului relevant din MP pentru îmbunătățirea capacității 
acestora de a utiliza reacția locală și de a răspunde la nevoile grupurilor vulnerabile, 
incluzând populația de etnie romă și a aborda stereotipurile și discriminarea. 

Componenta 4: Managementul Proiectului 

(a)      Sprijinirea DIPFIE în management-ul și implementarea Proiectului, incluzând 
atribuții fiduciare, de monitorizare și evaluare, și raportare, prin: (i) furnizarea de bunuri, 
servicii, altele decât cele de consultanță, servicii de consultanță și training, (ii) realizarea 
de audituri și (iii) finanțarea costurilor operaționale. 

(b)      Realizarea și diseminarea rezultatelor sondajelor și studiilor cu privire la 
experiențele și percepția utilizatorilor instituționali, utilizatorilor finali și a utilizatorilor 
potențiali asupra serviciilor judiciare. 

Construirea Judecătoriei Tg Neamț face parte din Componenta 1, ce presupune  
realizarea unei construcții noi pentru a îmbunătăți capacitatea sistemului de a furniza 
servicii în regiunile sărace și / sau slab deservite din România. Investițiile în infrastructura 
judiciară vor îmbunătăți operațiunile judiciare în diverse locații din România. În timpul 
pregătirii proiectului, a fost pregătită o listă a infrastructurii prioritare a instanțelor , iar 
instanțele au fost selectate ținând cont de următoarele criterii: încărcarea cu dosare ale 
instanțelor, starea actuală a infrastructurii; și nevoile comunităților sărace și vulnerabile 
referitoare la accesul la serviciile de justiție.  

În baza prioritizării realizate, 6 locații / subproiecte au fost selectate să facă parte 
din finanțareai curentă, așa cum este descrisă în tabelul 1 de mai jos. Infrastructura 
îmbunătățită va respecta standardele de proiectare care au fost dezvoltate în cadrul 
Proiectului de Reformă a Justiției bazat pe bunele practici internaționale, inclusiv 
respectarea standardelor UE și pentru accesibilitatea fizică internațională si pentru 
tratamentul prizonierilor, victimelor infracțiunilor, minori etc. Exercițiul de prioritizare a 
identificat locații suplimentare, care pot fi subiectul modernizării în caz de economisire, 
finanțare suplimentară sau o nouă fază a proiectului. 
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Nr 
crt 

Lista 
judecătoriilor 

Prezentare tehnică 

FINANȚAREA ACTUALĂ A PROIECTELOR 

a Judecătoria  
Costești 

Reabilitarea clădirilor existente sau demolarea și construirea de noi clădiri 
în aceleași terenuri. Nu sunt necesare terenuri suplimentare pentru 
dezvoltarea proiectului. Clădirea existentă are acces la infrastructură, iar 
terenul este deținut de Ministerul Justiției - Tribunalul Argeș. 

b Judecătoria  
Calafat 

Reabilitarea clădirilor existente și construirea de noi clădiri în aceleași 
terenuri. Nu sunt necesare terenuri suplimentare pentru dezvoltarea 
proiectului. Construcția existentă are acces la infrastructură. 

c
c 

Judecătoria  
Horezu 

Construcție nouă pe teren de 2.200 mp nefolosit, deținut de Tribunalul MJ 
- Vâlcea. Nu sunt necesare terenuri suplimentare pentru dezvoltarea 
proiectului. 

d
d 

Judecătoria  
Tg Neamț 

Construcție nouă pe teren de 1.400 mp nefolosit și deținut de 
Tribunalul MJ- Neamț. Nu sunt necesare terenuri suplimentare pentru 
dezvoltarea proiectului. 

e
e 

Judecătoria  
Carei 

Reabilitarea clădirii existente - monument istoric. 

f
f 

Judecătoria  
Corabia 

Reabilitarea clădirii existente - monument istoric. 

Scopul lucrărilorin acest program. Programul va implica o serie de intervenții, de 
la construcții noi în cazuri limitate la renovarea clădirilor existente. Renovarea va implica 
modificarea unor spații interioare și a planurilor de amenajare și adaptarea spațiilor 
existente pentru funcții noi. Aceasta va include partiții interioare în mișcare și care vor 
oferi finisaje noi. 

Anvelopa clădirii va fi modernizată pentru o protecție mai bună în fața intemperiilor 
și o eficiență energetică sporită (ferestrele și ușile vor fi înlocuite, la fel și sistemele de 
încălzire.) Infrastructura tehnică va fi în mare măsură modernizată în toate cazurile, 
inclusiv sistemele electrice și mecanice, comunicațiile și securitatea sistemele de siguranță 
publică. În cazul în care se propun lucrări la clădiri existente, vor exista cazuri în care 
părți ale structurii existente vor fi demolate pentru a se putea adapta noilor modele. 
Refacerea detaliilor existente se va realiza acolo unde este adecvat din punct de vedere 
arhitectural. 

Programe de investiții guvernamentale în derulare. Guvernul României 
întreprinde: i) un program de construire și reabilitare a infrastructurii instanțelor cu 
resurse bugetare proprii (dar finanțarea disponibilă a limitat această activitate la câteva 
clădiri de înaltă calitate ale instanțelor) și ii) un nou program proiectat în 2015, în 
parteneriat cu Compania Națională de Investiții, sub coordonarea Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice. Atunci când este în concordanță cu programul 
guvernului, proiectul Băncii va permite MJ să se deplaseze mai repede pe o gamă mult mai 
largă de necesități de construcție a instanțelor. 

Standarde de planificare și proiectare. Proiectul va stabili standarde de planificare 
și de proiectare a instanțelor, pentru a se asigura că noile investiții respectă principiile 
fundamentale ale adecvării funcționale și eficienței clădirilor instanțelor și servesc ca un 
ghid pentru controlul costurilor. Agrementele naționale de proiectare convenite și 
standardele de programare spațială atent stabilite ar oferi parametri mai clari pentru 
autoritățile locale și arhitecții de proiectare. În plus, vor fi luate în considerare bunele 
practici internaționale. 
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Prezentarea amplasamentului si a proiectului pentru contruirea noului sediu al 
Judecătoriei Târgu Neamț  

 

Amplasamentul se află în intravilanul orașului Târgu Neamț, pe strada Ștefan cel 
Mare, nr. 53. 

Terenul este amplasat conform PUG oras Targu Neamt, în zona cu permisiune de 
construire și nu se află pe lista monumentelor istorice, ci doar în zona de protecție a unor 
monumente istorice.  

Zona de protecție din jurul unui monument este o porțiune de teren delimitată și 
trecută în reglementarea urbană locală asupra căreia nu se pot face construcții, plantații și 
alte lucrări care să pună în pericol, să polueze, să diminueze vizibilitatea, să pună în 
pericol eventualele vestigii arheologice subterane situate sub sau în imediata apropiere a 
monumentului. Este o zonă tampon între monument și mediul actual. 

 

În cazul nostru, noua construcție nu va afecta în niciun fel zona înconjurătoare, 
întrucât toate lucrările vor fi realizate în curtea lotului proiectat și fără nicio interferență 
cu limitele. 

Conform PUG această zonă este permisă ca zonă de locuințe cu funcțiuni complexe. 

La ora actuală pe amplasament există un imobil - sediul vechi al Judecătoriei Tg 

Neamț, aflat într-o stare de uzură foarte avansată, situație improprie desfășurării 

activității unei instanțe de judecată și care necesită demolarea. Din cauza acestor condiții 

precare, întreaga activitate a Instantei Tg Neamt este relocată în alta locație. 

 

Terenul pe care se propune construire imobilului Judecătoriei Tg Neamț se află în 
administrare gratuită pe durată nedeterminată a Judecătoriei Tg Neamț. Dreptul de 
proprietate asupra acestuia, conform Codului Civil, aparține Statului Român și este dat în 
administrare Ministerului Justiției- Tribunalul Neamț, conform Extras de Carte Funciară nr. 
7706/09.03.2018 și nc. 55400. 

Indicii de urbanism conform Certificat de Urbanism nr.238 din 11/07/2018 se vor 
încadra în următoarele valori, stabilite prin PUZ aprobat: 

POT max = 80% 

Rhmax=S+P+4E 

Parametrii urbanistici rezultați în urma investiției: 

- Suprafata teren: 1452 mp 

- Suprafata construita: 673 mp 

- Suprafata desfasurata totala: 2755 mp 

- Suprafata desfasurata supraterana: 2071 mp 

- Arie desfasurata pentru calcul CUT= 2689 mp (s-a scazut aria adapostului de 
protectie civila, a hidroforului de la subsol, camere tablou electric de la subsol) care 
conform Legii 350, nu intra in calcul CUT) 

Indici tehnici: 

P.O.T = 673/1452 X 100 = 46.3% 

C.U.T. = 2689/1452 = 1.8 

Arii pe  nivel: 

- A subsol = 684 mp (618 mp fara adapost de protectie civila si hidrofor si camere 
electrice) 
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- A parter = 673 mp 

- A etaj 1 = 684 mp 

- A etaj 2 = 648 mp 

- A etaj 3 = 66 mp 

Dimensionarea, functionalitatea si aspectul arhitectural al ansamblului 

Conceptul reprezintă o siluetă impunătoare a clădirii Judecătoriei, o imagine unitară 
și sobră cu linii ferme. Volumul propus este reprezentat printr-un joc de volume și culori 
(alb și gri), datorate formei clădirii și din materialele aplicate pe fațadă, realizându-se 
fronturi continue sau discontinue dispuse pe aliniament sau retrase de la aliniament. 

Culorile alese trimit și ele cu gândul la sobrietatea și fermitatea actului justiției, 
culoarea folosită în mare proporție în fațade se dorește a fi o culoare neutră care să 
sugereze faptul ca justiția este imparțială. 

Obiectul de arhitectura propus are inaltimi variabile, cu toate acestea imaginea 
generala fiind cea a unui volum monobloc, cu diverse retrageri prin care se asigura 
iluminatul natural al spatiilor aflate la nivelele inferioare, cat si O unei terase circulabile 
in zona de birouri. 

Corpul de cladire este in forma de ”L”: latura lunga a cladirii, perpendiculara pe 
accesul din strada Stefan cel Mare este reprezentata printr-un accent volumetric principal, 
realizata pe doua niveluri peste parter, iar latura scurta a cladirii este mai protejata fata 
de strada principala si este realizata pe trei niveluri peste parter. 

Zona de parter, datorita functiunilor amplasate in aceasta zona, este mai opaca, 
prezentand goluri mai ample doar in zona holului public. 

Zona primului nivel, unde este amplasata functiunea de baza - reprezentata prin cele 
patru Sali, doua Sali de judecata si doua Camere de consiliu, primeste un accent pe fatada 
printr-un registru expandat fata de volumul cladirii, creat printr-un joc de linii prin forma, 
culoarea si dimensiunile materialelor, montate distantat fata de cladire pe o structura 
metalica de sustinere. 

Solutia arhitecturala 

Ca si planimetrie cladirea proiectata este in forma de L si se construieste dupa 
demolarea cladirii in care a functionat pana in prezent judecatoria. 

Exprimarea plastica a fatadelor urmareste realizarea unor volume cu linii dare, 
curate, subliniind verticalitatea acestora. Acoperirea se va realiza in sistem terasa 
necirculabila, cu fasii circulabile pentru acces la echipamentel tehnice situate pe acoperis. 
Circulatiile verticale se vor realiza prin scari si lifturi. 

Cladirea se va racorda la retelele tehnico-edilitare existente in oras iar incalzirea se 
va realiza centralizat de la centrala termica proprie. 

Regimul de inaltime propus 

Obiectul de arhitectura propus are regim de inaltime cu S+P+2E+E3 partial, avand 
zone de retrageri izolate, unde regimul de inaltime este de S+P+2E. 

Inaltimea cladirii la atic este de +16.96m pentru S+P+3E, +13.85m pentru S+P+2E. 

Descrierea functionala 

Subsol 

Subsolul cuprinde arhiva veche, zonele pentru persoanele private de libertate, spatii 
tehnice precum: camere tablouri electrice, camera hidrofor, cat si o zona destinata 
personalului de intretinere si un adapost de protectie civila. 

Parter 
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La parter s-au realizat doua accese separate, unul pentru public si unul pentru 
personalul instantei, controlate prin puncte de paza, cat si accesul pentru duba care 
transporta persoanele private de libertate in cladire. 

Pentru public s-au realizat spatii in care sa poata functiona registratura si arhiva 
curenta. De asemenea, s-au asigurat grupuri sanitare/sexe pentru public si grup sanitar 
pentru personalul instantei. Alte spatii amplasate la parter, si cu acces din zona 
restrictionata sunt: arhiva curenta cu acces si pentru public pentru consultare dosare, 
birou procurori, camera soferi, camera dispecer, camera sef tura cu acces in camera cu 
armament. Tot la parter este amplasat biroul avocatilor cu grup sanitar propriu si cu un 
acces controlat din holul public, in zona persoanelor private de libertate. 

De asemenea, se realizeaza incaperile pazei instantei, garderoba publica. S-au 
rezolvat spatii separate si pentru xerox si papetarie. 

Etaj 1 

De la parter publicul accede la etajul 1 prin intermediul unei scari ample si a unui lift 
panoramic. 

La acest nivel se regaseste Sala pasilor pierduti, care deserveste doua Sali de 
judecata si doua Camere de consiliu, grupate pe materii – penal si civil. 

Separat de fluxul publicului este rezolvat fluxul personalului instantei, prin scari, 
lifturi si coridoare care permit deplasarea in siguranta si separata a angajatilor fata de 
public. 

Intre cele doua Sali penale (una de judecata si camera de consiliu) este rezolvata 
circulatia pe verticala a persoanelor private de libertate, astfel incat din subsol urca si 
intra direct in boxele special amenajate pentru ei in aceste sali. Fluxul publicului, al 
personalului instantei si al arestatilor este complet separat. 

Tot la acest nivel sunt rezolvate spatiile pentru audiere martorii cu identitate 
protejata si sala pentru audiere minori, fiecare ca cate un spatiu de observare si cu un 
grup sanitar. 

Etaj 2 

La etajul 2 s-au rezolvat spatiile in care sa functioneze conducerea judecatoriei, 
respectiv un secretariat cu un mic oficiu, si acces controlat in biroul pentru presedinte. 

La acest nivel s-au organizat birourile personalului instantei. Astfel se regasesc 6 
birouri pentru judecatori, (fiecare judecator avand birou propriu) plus inca 1 birou pentru 
doi judecatori si un birou suplimentar pentru doi judecatori; 5 birouri de grefieri de 
sedinta, mobilate fiecare birou pentru doua persoane, un birou pentru grefierul sef. S-a 
propus un oficiu pentru angajati, dotat si mobilat corespunzator pentru luarea mesei. Un 
alt spatiu care se regaseste la acest nivel este camera de vizionare audiu-video a probelor 
in legatura cu un spatiu de depozitare a documentelor clasificate. To la acest nivel avem 
amplasate doua birouri destinate personalului auxiliar al instantei (contabilitate, financiar) 
si camera servereloc cu acces din biroul informaticianului. Alte spatii sunt cele destinate 
grupurilor sanitare, un spatiu pentru asteptare in legatura cu secretariatul. 

Etaj 3 

La acest nivel s-a rezolvat centrala termica si casa scarii. Din holul interior se poate 
accede in exterior pe terasa. La acest nivel in exterior pe acoperisul terasa s-au amplasat 
echipamente precum chillere si centrala de ventilatie. Peste terasa etajului 3 sunt 
amplasate 3 panouri solare, care rezolva incalzirea apei necesare functionarii cladirii. 

 
Anvelopa si compartimentarea interioara 

Anvelopa este proiectata in vederea asigurarii unui nivel ridicat de izolatie termica si 
fonica, eliminarea puntilor termice si economiei de energie, concomitent cu reducerea 
incarcarilor din greutate proprie transmise structurii de rezistenta si promovarea unei 
tehnologii eficiente de executie. 
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Inchiderile exterioare vor fi de tip fatada cu termosistem si tamplarie de aluminiu. 

Elementele definitorii ale fatadei: zidarie de caramida cu goluri verticale tip GVP de 
25 cm grosime, termoizolatie cu placi din vata minerala rigida, hidrofobizata in masa, 100-
120 kg/mc, de 10 cm si tencuiala decorativa. 

Peretii nestructurali interiori vor fi de mai multe categorii (din caramida, caramida 
cu fonoizolatie la salile de judecata si camerele de consiliu, pareti de gips carton speciali), 
in functie de destinatia spatiilor si de gradul de finisare necesar. 

Peretii despartitori din caramida cu goluri GVP de 20 cm. 

La salile de judecata de la etaj se va folosi pereti de caramida cu goluri GVP de 25 
cm. 

Pereti usori de compartimentare de 12,5 cm / sau 10 cm grosime in zonele de grupuri 
sanitare, cu resistenta la foc RF 60 minute pe zonele de circulatii: holuri, coridoare si cu 
rezistenta la foc RF 30 minute la compartimentarea dintre birouri. 

Pereti despartitori la cabinele toaletelor se vor executa din placi rezistente la 
umiditate pe ambele fete 

Amenajari interioare si mobilier 

Spatiile vor fi finisate la un standard ridicat, asigurandu-se unitatea din punct de 
vedere calitativ si vizual. 

Zona publica: 

In zona aferenta publicului - zona circulate publice, materialele folosite ca finisaj la 
pardoseli, pereti si tavane vor fi alese astfel incat sa fie rezistente la uzura, usor de 
intretinut si sa evidentieze si sa sustina functia spatiului respectiv. 

La intrare publica, peretele care ne conduce spre zona mai larga care cuprinde 
accesul la registratura si pachetul de circulatii verticale, va fi tratat distinct cu placari cu 
placi compozit, de inalta calitate si de dimensiuni mari (placi pe intraga inaltime de 3m 
pana la tavan). Placile vor fi in plan vertical taiate similar placilor de fibrociment de pe 
fatada. Aceste placi vor alterna cu zone-fasii care ascund cate o banda de lumina. Celalalt 
perete care margineste holul si care este in legatura cu accesurile la grupurile sanitare in 
vom trata neutru, cu placari din materialul similar ca cel al pardoselii. Stalpii si peretii 
care marginesc scara si liftul vor fi si ei tratati special cu placari de lemn pana la limita 
tavanului (sau placi compozit cu furnir lemn) si care vor avea inserate panouri de afisaj-
directionare in cadrul Judecatoriei. 

Pardoseala zonelor publice vor fi de calitate superioara si vor asigura o deplasare in 
siguranta. 

In holul de intrare, sala pasilor pierduti, coridoare si circulatii verticale pardoselile 
vor fi din placi ceramice pentru a asigura aspectul si duritatea foarte ridicata, tratat anti 
derapant. 

Tavanul va fi din placi de gips carton, cu corpuri de iluminat intercalata sub forma de 
fasii, oblice (in plan, similar placilor de fibrociment de pe fatada). 

Sala pasilor pierduti de la etajul 1 care decerveste accesul la salile de judecata si 
camerele de consiliu va fi tratata si ea in mod distinct. Astfel stalpii (pana la nivelul 
tavanului) si usile de acces la salile de judecata vor fi din lemn. Cei doi pereti care 
inglobeaza accesurile la sali, vor fi placati cu placi laminate verticale in culoare deschisa 
(bej), intercalate cu zone cu fasii de lumina si placi compozit gri antracit, acestea din 
urma avand pe ele afisajele de langa fiecare intrare in Sali. Tavanul va fi din placi de gips 
carton cu corpuri de iluminat intercalata sub forma de fasii, oblice (in plan, similar placilor 
de fibrociment de pe fatada). 

Peretii din salile de judecata vor fi partial placati cu panouri fonoabsorbante din 
lemn in salile de judecata. Astfel peretele din spatele completului de judacata va fi placat 
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cu panouri fonoabsorbante cu finisaj lemn. Peretii vor avea zone cu placari cu placi 
compozit (rezistente la uzura). 

Un alt element de finisaj cu rol si in fonoabsorbtie vor fi tavanele acustice cu placi 
microperforate. 

Salile de judecata vor fi tratate astfel incat sa creeze o atmosfera solemna si 
deschisa. 

Finisajul de pardoseala va fi din lemn stratificat cu rezistenta la trafic greu pe zonele 
de podeste si in rest cu placi ceramice 

Zona personalului: 

In zona birourilor se va alege ca si finisaj al pardoselilor un parchet triplustratificat. 
Peretii vor fi cu zugraveli lavabile iar pentru tavanele casetate acustice se vorfolosi placi 
microperforate de gipscarton care vor indeplini atat functia de fonoizolare cit si functia 
acustica, un avantaj fiind dat de mentinerea caracteristicilor de atenuatori acustici a 
tavanelor proiectate cu placi de gips carton - lucrarile de intretinere: revopsiri ale 
suprafetei, nu afecteaza comportamentul acustic initial. 

Finisajul pardoselilor din grupurile sanitare se va realiza din placi ceramice 
antiderapante iar peretii vor fi placati cu placi ceramice pana la nivelul tavanului 
suspendat realizat din placi laminate rezistente la umiditate. 

Finisaje interioare 

Spatiile vor fi finisate la un standard ridicat, asigurandu-se unitatea din punct de 
vedere calitativ si vizual. 

In zona aferenta publicuiui - zona circulatiei publice, materialele folosite ca finisaj la 
pardoseli, pereti si tavane vor fi alese astfel incat sa fie rezistente la uzura, usor de 
intretinut si sa evidentieze si sa sustina functia spatiului respectiv. 

In holul de intrare, sala pasilor pierduti, coridoare si circulatii verticale pardoselile 
vor fi din piatra naturala/ placi ceramice pentru a asigura aspectul si duritatea foarte 
ridicata, tratat anti derapant. 

Peretii vor fi placati partial cu un finisaj din placi de lemn/ sau placi de fibrociment/ 
sau placi mari ceramice, partial cu panouri fonoabsorbante din lemn in salile de judecata. 

Un alt element de finisaj cu rol si in fonoabsorbtie vor fi tavanele casetate acustice 
cu placi microperforate. 

Salile de judecata vor fi tratate astfel incat sa creeze o atmosfera solemna si 
deschisa. Finisajul de pardoseala va fi din lemn cu rezistenta la trafic greu, in buna 
legatura cu panouri de lemn fonoabsorbante aplicate pe pereti si elementele de mobilier 
cu parti de lemn masiv. Tavanele se vor executa partial din panouri fonoabsorbante. 

In zona birourilor se va alege ca si finisaj al pardoselilor un parchet triplustratificat. 
Peretii vor fi cu zugraveli lavabile iar pentru tavanele casetate acustice se vor folosi placi 
microperforate de gipscarton care vor indeplini atat functia de fonoizolare cit si functia 
acustica, un avantaj fiind dat de mentinerea caracteristicilor de atenuatori acustici a 
tavanelor proiectate cu placi de gips carton - lucrarile de intretinere: revopsiri ale 
suprafetei, nu afecteaza comportamentul acustic initial. 

Finisajul pardoselilor din grupurile sanitare se va realiza din placi ceramice 
antiderapante iar peretii vorfi placati cu placi ceramice pana la nivelul tavanului 
suspendat realizat din placi laminate rezistente la umiditate. 

Finisaje exterioare 

Finisajul fatadei se va realiza cu tencuiala decorativa, aplicata pe o termoizolatie din 
placi de vata minerala rigida, hidrofobizata in masa, cu o densitate minima de 100-120 kg/ 
mc, in grosime de 10 cm. 
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La nivelul etajului 1 al cladirii, s-a prevazut un registru din placile de fibrociment 
albe, care se vor monta la distanta de fatada efectiva, creand un spatiu de 60cm intre 
registru si cladire, care protejeaza zonele salilor de judacata de eventuale agresiuni 
externe. 

Pardoseala zonelor de intrare va fi acoperita cu piatra naturala/ placi ceramice 
antiderapante cu rezistenta la trafic intens, iar zonele de circulatii pietonale cat si aleile 
carosabile vor avea ca strat de uzura din dale de beton de 8 cm pe zona carosabila si 6 cm 
pe zona pietonala, cu rezistenta ridicata la uzura. 

Acoperis terasa 

Terasa necirculabila de la etaj 2 va fi amenajata cu pietris decorativ. Celelalte 
terase vor fi necirculabile si vor avea incluse zone de fasii rezistente pentru acces in caz 
de menetnanta. Acoperisul va fi hidroizolat si termoizolat corespunzator. 

Echipare cu instalatii 

Cladirea va fi complet echipata cu instalatii de incalzire, sanitare, electrice si 
cablate pentru telefonie, televiziune prin cablu, internet. 

Centrala termica va fi de asemenea complet echipata cu utilitati, la care se vor 
adauga echipamentele specifice de generare a agentului termic, detaliate in sectiunea 
specifica a memoriului. 

Cladirea va fi dotata cu instalatie de ventilare cat si instalatii automate de stingere a 
incendiilor. 

Siguranta in exploatare 

Avand in vedere importanta si caracterul functiunii tratate, cerintele la siguranta in 
exploatare trebuiesc indeplinite la cele mai inalte standarde, accentul punandu-se pe 
obtinerea unui sentiment de siguranta. 

Circulatia pietonala este separata de circulatia auto, prin amenajarea de trotuare 
adiacente cladirii. Se vor folosii materiale antiderapante pentru prevenirea alunecarii, iar 
denivelarile se vor realiza prin racorduri in plan inclinat cu profil longitudinal max. 5% si 
profil transversal max.2%. Unde exista denivelari mai mari se vor amenaja pachete de 
trepte, minim trei trepte, dimensionate confor NP063-02. Se vor lua masurile necesare 
pentru evitarea caderii in gol, impiedicarii sau coliziunii cu obstacole. 

Siguranta la intruziuni si efractii este un punct de mare importanta. Cu ajutorul 
camerelor de supraveghere exterioara si interioara se monitorizeaza intreaga activitate de 
catre un centru de supraveghere special creat. Se impune o acoperire totala a tuturor 
coridoarelor publice, a intrarilor in cladire, in curtea de servicii, zona de acces in spatiile 
pentru arest, boxele din salile de judecate. La intrare sunt pozitionate doua puncte de 
acces control dublate de magnetometre pentru a identifica toate elementele care pot 
constitui factori de pericol. Un alt punct de control acces important este in zonele cu 
acces restrictionat. 

Alarmele de panica vor fi instalate in locuri cu acces doar pentru personalul angajat, 
judecator sau agenti de paza. Iluminatul de siguranta se va realiza pe toate coridoarele si 
zonele de acces in situatii de urgenta avand ca sursa un grup electrogen propriu la care se 
vor conecta si toti consumatorii vitali. 

Siguranta la foc 

Cladirea va fi incadrata in gradul II de rezistenta la foc. Se considera un singur 
compartiment de incendiu cu suprafata construita de 701 mp. Cladirea va fi dotata cu 
hidranti interiori si hidranti exteriori precum si instalatie de semnalizare a incendiilor. In 
arhive se vor monta detectori de umiditate ce se vor conecta la centrala de semnalizare 
incendiu. Se vor prevedea stingatoare portabile amplasate astfel incat accesul personalului 
la acestea sa fie cat mai usor. Caile de evacuare sunt dimensionate conf. NP 118-99. La 
spatiile cu risc mare de incendiu se vor folosi usi rezistente la foc 90’ sau 45’. Un grup 
electrogen va deservi toti consumatorii vitali si iluminatul de siguranta. Masina de 
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pompieri poate interveni pe doua laturi ale constructiei (conform necesarului stabilit de 
normativul de securitate la incendiu P118/1999). 

Instalatia de semnalizare incendiu se bazeaza pe o centrala de semnalizare 
adresabila cu cate o bucla de detectie pentru fiecare nivel. Semnalizarea manuala a 
incendiilor se va realiza prin intermediul butoanelor adresabile de semnalizare, care se vor 
amplasa in locuri accesibile si vizibile langa iesiri si pe caile de evacuare conform cu 
normativele in vigoare. 

Toti detectorii folositi in instalatie sunt adresabili si sunt de culoare alba. 

Sirenele pentru semnalizarea incendiului sunt acustice si opto-acustice de culoare 
rosie, alese si pozitionate in asa fel incat perceptia sunetului sa fie buna in toate spatiile 
protejate. 

La intrarea principala in cladire este montata o sirena de exterior cu flash luminos 
pentru semnalizarea incendiilor. 

Centrala semnalizare incendiu se va monta in „Camera Dispecer” iar un tablou 
repetitor va fi montat in camera de paza. 

Alimentarea centralei se face din tabloul electric UPS. Se va prevedea o baterie 
tampon care trebuie sa asigure functionarea centralei pentru cel putin 48h in stare de 
veghe si 30 min in stare de alarma in cazul lipsei totale a tensiunii de alimentare. 

Toate cablurile folosite in instalatia de semnalizare incendiu sunt ecranate si sunt cu 
proprietati de intarziere a propragarii focului. 

Acestea se vor monta ingropat in tuburi de protectie. 

Accesul persoanelor cu handicap locomotor 

Sunt asigurate toate cerintele legate de accesul, circulatia si dotarile necesare 
persoanelor cu handicap locomotor conform normativelor in vigoare. Accesul in spatiul 
public al persoanelor cu handicap locomotor se face de la cota amenajarii exterioare la 
cota +0.00 cu ajutorul unei platforme elevatoare speciale. Pe verticala in zona publicului 
circulatia se face cu ajutorul unui ascensor dimensionat pentru persoane cu disabilitati 
locomotorii. La cota de acces al publicului s-a amenjat un grup sanitar dimensionat si 
dotat corespunzotor persoanelor cu handicap locomotor conform NP 051-2001. In cazul 
zonei private a instantei, accesul in cladire se face la nivel, nefiind necesara amplasarea 
de rampe sau platforme elevatoare pentru persoane cu handicap, iar in interiorul cladirii 
circulatia pe verticala se face prin intermediul unui lift de asemenea dimensionat pentru 
persoane cu dizabilitati locomotorii. S-au asigurat lifturi si pentru accesul persoanelor 
private de libertate cu dizabilitati in zonele destinate strict lor. Pentru nivelul de birouri, 
al etajului 2, avem amenajat un grup sanitar pentru posibili angajati cu dizabilitati. 

Sisteme propuse pentru compartimentari si finisaje  

Fatada ventilata 

Cerinte de performanta 

Fatadele au fost gandite sa fie placate cu termoizolatie de vata minerala de inalta 
calitate (termosistem), care sa asigure cerintele de performanta energetica. 

In zona registului expandat de la nivelul 1, placile de fibrociment de culoare alba 
alterneaza in zone cu placi pline si zone cu placi perforate in dreptul ferestrelor. Aceste 
placi de culoarea alba , cod culoare TE90- vor fi colorate in masa, cu o suprafata 
caracterizata de linii fine de slefuire longitudinale - folosite pentru placari exterioare 
ventilate. Muchiile placilor vor avea prelucrare cu bizot 1mm perimetral; 

Cu exceptia sarcinii proprii, a sarcinii eoliene si a celei generate de gheata si zapada, 
placile de fibrociment nu vor prelua sarcini suplimentare (de ex. generate de elemente de 
constructii destinate reclamelor sau de dispozitivele pentru ferestre). 

Ele se vor fixa pe substructuri din aluminiu, cu sistem de fixare (console prindere 
Fixa, console cu prindere Mobila, profile tip T si L), cu prinderi: 
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 vizibil: sistem cu nituri din Aluminiu 

 prinderile se vor vopsi in aceeasi culoare cu cea a panelurilor 

Incovoierea si dilatare 

Panelurile vor fi de 8mm grosime (densitate minima 1580 kg/m3, clasa de 
durabilitate - categoria A, clasa 5 de rezistenta ,rezistenta la incovoiere paralel min 32,0 
N/mm2, perpendicular min. 22,0 N/mm2, modul de elasticitate min 12.000 N/mm2, 
porozitate < 25%, clasa de reactie la foc A2-s1-d0 si coeficient de dilatare termica <0.01 
mm/mK. 

Substructura fatada - zona registru etaluj 1 

Pentru zonele registrului expandat de la nivelul 1, realizata cu placi de fibrociment 
de culoare alba, solutia de montare a acestora este pe o substructura metalica distantata 
fata de corpul cladirii cu 60 de cm. Pe aceasta structura se monteaza substructura de 
aluminiu clasica tip Etanco, sau similar pe care se vor fixa placile de fibrociment. In spatiul 
creat intre peretele cladirii si structura metalica , s-a prevazut o pasarela de mentenanta 
realizata din profile IPE si gratare metalice cu accese la nivelul etalujui 1 si 2. 

e . Termoizolatia 

Stratul de termoizolatie exterioara a cladiri, este prevazut a se realiza din placi de 
vata minerala bazaltica rigida, hidrofobizata in masa (clasa de realictie la foc A1), grosime 
10cm, densitate min. 100-120Kg/m3, montata tesut, fixata mecanic cu dibluri cu rozeta 
metalica (5buc/m2); 

Tavane: 

Tavanele suspendat, prevazute in solutia propuse, sunt de mai multe tipuri, in 
functie de: 

 cerintele impuse de protectia la propagarea focului de sus in jos ; 

 cerinte impuse de necesitatea asigurarii unei calitati optime a auditiei 
sunetelor -cu rol acustic ; 

 cerintele impuse pentru asigurarea rezistentei la umiditate ; 

Sisteme propuse in functie de cerinte: 

 sistem de tavan suspendat pe structura metalica dubla cu rol acustic si de 
protectie la propagarea focului de sus in jos, placate pe fata exterioara cu 
placi de gips carton perforate, de tip Gyptone sau similar, in grosime de 12.5 
mm, un strat de vata minerala de 2.5-3 mm, placat la fata interioara cu o 
placa de gips carton RF de 12.5 mm. 

 sistem de tavan suspendat pe structura metalica placat la fata exterioara cu o 
placa de gips carton 15 mm, rezistenta la umiditate. 

Piesele de suspendare utilizate vor fi de tip Nonius, iar profilele din structura 
metalica vor fi UD 28mm si CD 60/27 mm. 

Pereti compartimentare 

Sistemele de pereti de compartimentare prevazute in solutia propuse, sunt de mai 
multe tipuri, in functie de: 

 cerinte structurale; 

 cerintele impuse de protectia la foc; 

 cerinte impuse de necesitatea asigurarii unei calitati optime a auditiei 
sunetelor -cu rol acustic; 

 cerintele impuse pentru asigurarea rezistentei la umiditate; 

Sisteme propuse in functie de cerinte: 
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 diafragme de beton 

 zidarie de caramida de 20 si 25 cm 

 pereti de gips carton rezistent la foc de 12.5 cm, placati pe ambele parti cu 
cate doua placi de gips 

 carton,cu profile metalice CW, UA 75 mm, vata minerala cu o densitate de 40 
kg/mc minim 50 mm grosime. 

Pereti de compartimentare de gips carton , care marginesc holurile si coridoarele au 
rezistenta la foc de 60 minute, iar cei care compartimenteaza birourile au o rezistenta la 
foc de 30 minute 

Pardoseli 

Finisajul pardoselilor s-a ales in functie de: 

 Cerintele la uzura 

 Cerintele de confort interior 

 Cerintele de siguranta  in exploatare 

 Cerinte antivandal 

 Usor de igienizat 

Ca si sitem propuse de finisaj, pe niveluri: 

 Subsol - beton elicopterizat cu granulat mineral din care cu incalzire in 
pardoseala pe zona persoanelor private de libertate 

 Parter+E1+E2+E3:  

o placi de ceramica de calitate superioara, rezistente la traffic 
intens pe zonele holurilor publice si ale personalui 

o placi ceramice in zona grupurilor sanitare, cu rezistenta la 
traffic intens 

o parchet stratificat in zona podestelor (unde stau judecatorii) a 
salilor de judecata, camerelor de consiliu 

o mocheta pentru trafic mediu pentru zona birourilor, si unele 
incaperi cu parchet triplustratificat din lemn 

Izolare fonica 

Fata de sursele de zgomot exterioare izolarea se face prin tamplaria si sticla 
performanta si fatada cu termosistem. La interior se vor folosi materiale fonoabsorbante, 
iar tavanul fals va avea deasemenea rol de fonoabsorbtie in zonele salilor de judecata. 

Pardoselile vor fi protejate contra zgomotului de impact. Compartimentarile 
birourilor individuale vor avea calitati de izolare fonica, respectandu-se normativul C 125-
2013 privind proiectarea si executarea masurilor de izolare fonica si a tratamentelor 
acustice in cladiri. 

Ascensoare: 

Cladirea este prevazuta cu ascensoare pentru: 

Cladirea este prevazuta cu ascensoare pentru: 

- accesul publicului asigurat de la nivelul parterului la etajul 1 in zona salii pasilor 
pierduti ( in directa legatura cu accesul in salile de judecata) 

- accesul personalului cu doua ascensoare din vecinatatea celor doua case de scari si 
care asigura si accesul la arhivele din subsol 

- acesul persoanelor lipsite de libertate cu un ascensor - care asigura accesul din 
subsol la salile de judecata in materie penala. 
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Utilități existente  

Alimentarea cu apă se va face pentru noua clădire de la sistemul municipal de 
alimentarea cu apă potanilă gestionat de Operatorul Regional Apa Serv Neamț – filiala 
locala Târgu Neamț. Colectarea apei uzate se fa face similar in reteaua publică de 
canalizare operată de Apa Serv Neamț.    

Strada este deservita de o retea de curent electric de 0,4KV , la care noua cladire 
se va conecta.  

Resturile menajere se vor colecta din punctul gospodaresc aflat la exteriorul 
cladirii si se vor fi preluate de masina de salubritate care are acces pe drumul de 
serviciu de pe latura estica, de către Operatorul local de salubritate, SC ROSSAL 
ROMAN SRL, sucursala Rossal zona 3 Târgu Neamţ.   

 

Accesul  

Clădirea instantei Tg Neamț este situată pe strada Ștefan cel Mare, nr. 53, cu 2 
vecini adiacenți, niciunul dintre ei nu este în contact direct cu zona propusă a 
lucrărilor. În perioada de construcție, se va acorda o atenție specială protecției zonelor 
învecinate / vecinilor împotriva zgomotului și a emisiilor de praf. Accesul la șantier va 
fi asigurat, în principal, la intrarea dinspre Ștefan cel Mare. 

 

Perioada estimată a lucrărilor de construcție și reabilitare este de 24 de luni. 
Perioada de răspundere a defectelor este de 36 de luni. 

 

Facilități temporare necesare în faza de construcție 

Activitățile de construcție vor necesita instalarea temporară și instalarea pe 
șantier. Instalarea acestor instalații temporare va permite îndeplinirea diferitelor 
funcții ale șantierului, inclusiv depozitarea materialelor de construcție, administrarea 
birourilor și facilități și asigurarea securității amplasamentului. Facilitățile temporare 
necesare în timpul lucrărilor de construcție pot include elemente precum o uzină de 
lot, curte de amenajare a materialelor în vrac, spălătorii de vehicule, instalații de 
decontaminare pentru vehicule, puncte de control de acces la garduri și securitate, 
puncte de control a contaminării, toalete portabile, utilități pentru apa uzată, depozit 
de materiale vrac zone, birouri demontabile și iluminat. 

 

 

2. IMPACTURILE  ASOCIATE ACTIVITATILOR SUBPROIECTULUI ASUPRA  

MEDIULUI  ȘI  SOCIAL  

 

Proiectul „Îmbunătățirea Serviciilor Judiciare” (ISJ) nu va finanța niciun fel de 
activități cu impact semnificativ asupra mediului și, prin urmare, a declanșat politica de 
protecție a mediului WB OP 4.01, clasificată ca categorie de mediu "B" - evaluare parțială.  

PMSM actual include cerințe pentru contractanți și pentru MJ, care se referă la 
măsurile specifice necesare pentru a respecta legile și procedurile românești legate de 
resursele culturale fizice și cu cerințele Băncii Mondiale de gestionare a impactului asupra 
proprietăților culturale. Dacă se găsesc bunuri culturale în timpul lucrărilor de construcție 
(săpături) („descoperiri de șansă”), se vor lua măsurile prevăzute în Legea 422/2001, 
inclusiv crearea unei zone de protecție în conformitate cu Legea 422/2001, de raportare la 
oficiile locale ale Ministerului Culturii și obținerea unui permis special pentru executarea 
lucrărilor în legătură cu bunurile culturale găsite. 
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Deși impactul proiectului asupra mediului si social va fi în mare parte pozitiv, pot fi 
generate și unele efecte negative. 

De asemenea, riscurile majore de mediu și sociale legate de COVID-19 sunt legate de: 
i) gestionarea și eliminarea deșeurilor medicale ii) răspândirea virusului în rândul lucrărilor 
de construcții și al altor lucrători la fața locului / asistenței medicale; și iii) răspândirea 
virusului în comunitățile locale. 

 

Impacturile si Riscurile de mediu 

Impactul pozitiv asupra mediului identificat de proiect include: 

i Îmbunătățirea competențelor autorităților și cetățenilor și a gradului de 
conștientizare a acestora în planificarea și punerea în aplicare a activităților locale, 
acordând o atenție deosebită protecției mediului; 

ii Managementul durabil al unei infrastructuri îmbunătățite de către autorități și 
comunități, care va aduce beneficii sociale și de mediu legate de gestionarea resurselor 
naturale. 

Impacturile potențial negative ale implementării proiectului vor fi limitate și 
temporare și se referă în principal la lucrările de construcție care pot include: 

i Poluare crescută datorată demolării si deșeurilor din construcții; 

ii Generarea de praf, zgomot și vibrații datorate mișcării vehiculelor și mașinilor de 
construcție; 

iii Riscurile asociate datorate eliminării necorespunzătoare a deșeurilor din 
construcții, a azbestului și a materialelor care conțin azbest sau scurgeri minore de 
combustibil și lubrifianți operaționali sau accidentali de la utilajele de construcții;  

iv Creșterea traficului în timpul construcției, care poate avea impact asupra 
comunității;  

v Impact asupra lucrătorilor și a sănătății și siguranței comunității în timpul 
activităților de construcție;  

vi Repunerea necorespunzătoare a șantierelor la finalizarea lucrărilor;  

vii Practici nesigure în timpul funcționării clădirii 

viii Depunerea necorespunzatoare a deseurilor din demolare  

Toate aceste potențiale efecte asupra mediului sunt ușor de identificat, de 
dimensiuni reduse și de impact minim și pot fi prevenite, minimizate sau atenuate prin 
includerea în contractele de muncă a măsurilor specifice care trebuie luate de contractori 
sub supravegherea strictă a respectării de către DIPFIE. 

Riscurile enumerate mai sus sunt anticipate înainte de implementarea proiectului, 
iar activitățile de atenuare directă vor fi proiectate, implementate, monitorizate și 
evaluate în timpul preconstrucției, construcției și funcționării, într-un mod compatibil cu 
legislația națională, procedurile operaționale ale BM și bunele practici internaționale. 

Utilizarea materialelor de construcție periculoase pentru sănătatea umană (de 
exemplu, azbest, materiale conținute în azbest) nu va fi permisă. Deșeurile de materiale 
din azbest vor fi colectate, transportate și eliminate în cele din urmă prin aplicarea unor 
măsuri speciale de protecție în conformitate cu standardele de manipulare a deșeurilor 
periculoase. 
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Impacturi și riscuri sociale  

Nu există riscuri sociale semnificative în acest subproiect. Activitățile planificate în 
cadrul acestui subproiect vor avea consecințe sociale mai pozitive. 

Achiziționarea de terenuri - nu este necesară nicio achiziție de terenuri. Terenul 
pentru acest subproiect este deținut public și nu este utilizat în scopuri agricole sau 
comerciale, de către utilizatorii formali sau informali. 

  

În cadrul screeningului social, au fost identificate principalele riscuri: 

• impactul asupra sănătății și securității comunitare în timpul activităților de 
construcție, inclusiv riscul răspândirii virusului COVID-19 în rândul lucrătorilor la fața 
locului și al comunităților locale; 

• impactul asupra sănătății și securității lucrătorilor și a comunității în timpul 
construcțiilor; 

• posibile răni ale populației locale și ale lucrătorilor; 

• nemulțumirea comunității în ceea ce privește zgomotul și praful locului și 
răspândirea potențială a virusului COVID-19; 

• probleme legate de conexiunile la rețeaua de alimentare cu apă și impacturi 
negative temporare asupra populației din apropiere; 

• Întreruperi potențiale ale utilităților pentru proprietățile învecinate, la momentul 
conectării noilor clădiri la gaz, apă, canalizare, electricitate; 

• Creșterea temporară a riscurilor de congestionare a traficului și accidentelor 
rutiere în timpul transportului deșeurilor de demolare și a materialelor de construcție. 

• potențială rezistență socială la scutirea lucrărilor 

• capacități limitate ale autorităților locale 

• întârzieri în implementare 

 

O parte integrantă a strategiei este de a informa și a lua în considerare opiniile 
comunităților și persoanelor afectate de proiect. Astfel, unul dintre principalele 
instrumente pentru prevenirea riscurilor / conflictelor sociale este Mecanismul de 
remediere a plingerilor(GRM) al beneficiarului prin care se schimbă informații, este 
considerat opiniile comunităților în toate etapele proiectului. 

Mai jos sunt furnizate informații complete despre GRM. 

 

MĂSURI PRINCIPALE DE DIMINUARE 
 
În general, este de așteptat ca planificarea, monitorizarea, consultările cu părțile afectate 
și o procedură de soluționare a greșelilor să mențină aceste efecte la un nivel minim. 
DIPFIE va analiza, de asemenea, acest subproiect pentru a identifica riscurile de mediu și 
sociale relevante și măsurile de atenuare conform Orientărilor Grupului Băncii Mondiale 
EHS și Orientărilor OMS COVID-19. 
Măsurile de atenuare a riscurilor mai specifice pentru mediu sunt detaliate mai jos: 
 
Protecția calității apei 
Etapa de constructie / Surse de poluanți: 
Sursele de poluanți care pot influența negativ calitatea apei sunt următoarele: 
• Apele uzate de la spălarea pneurilor de vehicule care părăsesc site-ul; 
• Deversări accidentale din utilaje și din zonele de depozitare a substanțelor chimice și a 
deșeurilor periculoase; 
• Ape uzate menajere rezultate din activitățile igienico-sanitare ale angajaților; 
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• Emisiile de praf sedimente, care pot fi antrenate de apa de ploaie în sistemul public de 
canalizare; 

 Apele pluviale contaminate cu hidrocarburi rezultate din platformele exterioare, parcări 
și drumuri asociate cu site. 
 
Instalațiile de tratare sau pretratare care vor fi instalate în faza de construcție sunt 
următoarele: 
• Instalarea de echipamente temporare de pretratare, echipate cu hidrofoare și 
separatoare de hidrocarburi pentru activități de spălare a anvelopelor și bazine de 
colectare impermeabile pentru substanțe chimice periculoase și spații de depozitare a 
deșeurilor; 
• Asigurarea unui număr suficient de toalete ecologice pentru angajații executanților. 
 
Masuri de protecție a aerului 
 
Etapa de construcție / Surse de poluanți 
 
Sursele de poluanți care pot afecta negativ calitatea aerului sunt următoarele: 
• Amenajare a teritoriului lucrări și fundații de anexe tehnice: excavații și lucrări de 
nivelare pentru activități punctuale ale terenului, care poate genera concentrații mari de 
praf în suspensie de PMUlere; 
• Lucrări ocazionale de construcție și finisare: tăiere, strunjire, sudare, vopsire, vopsire, 
șlefuire care pot genera concentrații mari de praf în atmosferă din manipularea 
materialelor și finisajelor de construcție, compuși organici volatili (COV) din diluanți și 
vopsele; 
• activități auxiliare lucrărilor: depozitarea deșeurilor, materiale de construcții, 
combustibili și alte substanțe chimice utilizate în timpul lucrărilor care pot genera emisii 
de COV fugitive și un miros enervant; 
• Surse mobile datorate traficului vehiculului pe site-ul / în afara care poate genera emisii 
de praf, CO, CO 2, NO X, SO 2. 
Se vor lua măsuri organizatorice pentru a limita traficul la fața locului, utilizați 
echipamente marcate CE cu eficiență energetică ridicată și acoperă toate vehiculele care 
transportă materiale sau deșeuri care pot fi antrenate. 
 
Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor 
 
Perioada de execuție / Surse de zgomot și vibrații 
 
Sursele de zgomot și vibrații în perioada de execuție sunt următoarele: 
• Mașini și echipamente grele utilizate pentru lucrul pe teren și transport, precum și 
pentru ridicarea încărcăturilor; 
• Activitatea lucrătorilor și comunicarea dintre angajații executorului; 
• Activități de încărcare și descărcare a materialelor; 
• Traficul de vehicule și stivuitoare. 
 
Aranjamente și echipamente de protecție împotriva zgomotului și a vibrațiilor 
Modalitățile și echipamentele de protecție împotriva zgomotului și a vibrațiilor sunt după 
cum urmează: 
• Amplasarea panourilor fonoabsorbante la limita șantierului; 
• Utilizarea echipamentelor cu marcaj CE și nivel scăzut de zgomot; 
• Evitarea activităților care generează zgomot puternic în orele liniștite; 
• Efectuarea unui plan de execuție și verificarea periodică a activităților desfășurate, 
inclusiv a unui plan de gestionare a zgomotului. 
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Protecția solului și subsolului 

Faza de execuție / Surse de poluanți 

Sursele potențiale de poluanți care pot afecta calitatea solului, subsolului sau a 
apelor subterane sunt următoarele: 
• Lucrări de construcție și pregătire a terenului: curățarea stratului de beton existent 
(îndepărtarea vegetației, repararea fisurilor, îmbinare hidroizolantă etc.); 
operare • La fața locului a echipamentului: posibile scurgeri de combustibil și ulei din 
cauza funcționării defectuoase a echipamentului, alimentarea cu combustibil sau de 
întreținere și lucrările de reparații; 
• Activitatea angajaților care pot arunca deșeuri care vor fi transportate de vânt; 
• Motoare cu combustie ale mașinilor și echipamentelor care emit gaze de ardere care pot 
fi antrenate prin precipitații direct în sol și în mediul geologic. 
 
Lucrări și echipamente pentru protecția solului și subsolului 
Lucrările și echipamentele de protecție a solului și subsolului prevăzute pentru etapa de 
execuție sunt următoarele: 
• Amenajarea corespunzătoare a spațiilor de depozitare pentru combustibili, materiale de 
construcție și deșeuri, zone de sudare, vopsire și spații pentru întreținerea și repararea 
echipamentelor; 
• Achiziționarea de rezervoare de stocare pentru zonele chimice periculoase și de 
depozitare a deșeurilor lichide, astfel încât să se asigure o protecție dublă a solului și a 
mediului geologic în caz de scurgeri accidentale; 

• Elaborarea unei instrucțiuni cu privire la modul de a interveni în cazul unei scurgeri 
accidentale și instruirea corespunzătoare a angajaților. 

Managementul deseurilor solide 
Deșeurile rezultate din activitățile de construcție sunt considerate deșeuri nepericuloase, 
similare cu deșeurile menajere. 
Nu este permisă utilizarea de materiale de construcție care sunt periculoase pentru 
sănătatea umană (de exemplu, azbest, materiale conținute de azbest). Deșeurile de 
materiale conținute de azbest vor fi colectate, transportate și eliminate în final prin 
aplicarea unor măsuri speciale de protecție în conformitate cu standardele de manipulare 
a deșeurilor periculoase. 
Gestionarea deșeurilor 
Șantierele de construcții necesită un bun management al materialelor, inclusiv deșeurile 
din această categorie. 
Manipularea resturilor de construcții se va face în conformitate cu reglementările locale și 
naționale, așa cum este specificat în PMM, și descris mai sus în considerarea 
amplasamentului. Aceste reglementări sunt elaborate și aplicabile în România. 
Monitorizarea va fi responsabilitatea supraveghetorilor de șantier care lucrează pentru 
MOJ. Pentru materiale care conțin azbest și azbest, vă rugăm să consultați anexa 9. În 
toate cazurile specifice pentru care antreprenorii ar trebui să demoleze sau să îndepărteze 
materiale care conțin azbest, aceste categorii de lucrări ar trebui realizate numai cu 
personal calificat și complet în conformitate cu legislația specifică referitoare la acest 
domeniu specific. 
Tehnicile care vor fi implementate pentru pre-colectare, depozitare temporară și 
eliminarea deșeurilor vor respecta cerințele de bază menționate în legea-cadru, respectiv: 
• deșeurile vor fi predate, pe bază de contract, exclusiv colectorilor sau operatorilor 
autorizați; 
• o persoană va fi desemnată, dintre angajații Constructorului (în timpul construcției), 
pentru a urma și asigura îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege în sarcina proprietarilor 
/ producătorilor de deșeuri; 
• se vor păstra înregistrările tipurilor și cantităților tuturor categoriilor de deșeuri 
generate pe șantiere; 
• va fi pus în aplicare și operat un sistem de colectare separat pentru a preveni 
amestecarea deșeurilor periculoase cu deșeurile nepericuloase și pentru a permite 
recuperarea acestora. 
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Metoda de gestionare a deșeurilor va avea drept scop reducerea riscurilor pentru mediu și 
populație și limitarea cantităților de deșeuri eliminate în depozitele de deșeuri. 
Sunt luate în considerare modalitățile de gestionare eficientă și conformă a deșeurilor 
generate, fără a se limita la acestea: 
• Depozitarea finală a deșeurilor de construcții, care se va face numai în spațiile aprobate 
de municipalitate; 
• Solul de excavare va fi reutilizat pe cât posibil. Surplusul de teren va fi depozitat în 
spațiile aprobate de administratorul site-ului. 
• Solul superior va fi îndepărtat și depozitat în grămezi separate și va fi utilizat în același 
scop în alte locații, dacă este cazul. 
• Toate materialele cu potențial util generate din activitățile proprii (lemn, metal, 
materiale plastice, sticlă) vor fi colectate separat și valorificate de agenții economici 
autorizați. 
• Deșeurile periculoase (uleiuri și grăsimi utilizate) vor fi livrate pe bază de contract și 
înregistrări stricte operatorilor autorizați. 
• Depozitarea temporară a tuturor materialelor pe șantier se va face astfel încât să se 
reducă riscul de poluare a solului și a apelor subterane. 
 
Sănătate și securitate în muncă 
 
Pericolele de securitate și sănătate în muncă pot apărea în timpul construcției, întreținerii 
și funcționării noilor instalații și trebuie gestionate cu atenție. 
 
Antreprenorul va elabora o declarație de metodă înainte de începerea lucrărilor de 
construcție pe șantier, iar acest document va fi aprobat de angajator. 
Mulți lucrători vor fi expuși riscurilor de securitate și sănătate în muncă, incluzând în 
principal, dar fără a se limita la: 
• Lipsa de conștientizare cu privire la cerințele de securitate și sănătate în muncă, cum ar 
fi utilizarea echipamentelor de protecție personală (PPE) și a practicilor sigure la locul de 
muncă; 
• Lucrări electrice; 
• expunerea la substanțe chimice (sub formă de vopsele, solvenți, lubrifianți și 
combustibili); 
• Accidente rutiere; 
• Pericole de săpături; 
• Ridicarea structurilor grele; 
• expunerea la agenții de transport din aer (praf, silice și azbest); 
• Pericole de sudare (vapori, arsuri și radiații). 
 
În special, măsurile de prevenire și control trebuie să asigure accesul numai a lucrătorilor 
instruiți și autorizați la instalații sau în orice zonă care ar putea prezenta riscuri de 
sănătate și securitate în muncă, cu dispozitivele de siguranță necesare și respectarea 
distanțelor minime de reglare. 
 
Având în vedere situația actuală cu COVID-19 în țară, pe lângă măsurile de securitate și 
protecție la locul de muncă, planul SSM ar trebui să includă și măsuri pentru prevenirea 
COVID-19. Descrierea detaliată a măsurilor și recomandărilor de la Banca Mondială / OMS și 
autoritățile de sănătate din România sunt prezentate în anexa 8 Măsurile de prevenire 
CОVID-19 conțin recomandări de la Banca Mondială / OMS, precum și recomandări de la 
autoritățile de sănătate din România sub forma un Ghid pe care Antreprenorul lucrărilor de 
construcții trebuie să îl implementeze. Antreprenorul trebuie să urmeze / actualizeze și să 
pună în aplicare măsurile care sunt în vigoare și sunt adoptate de Guvern ca fiind 
obligatorii la nivel național. Site-ul oficial pentru informații legate de COVID 19 la nivel 
național este pagina oficială a Guvernului României, COVID-19: 
https://stirioficiale.ro/informatii 
 
Protejarea lucrătorilor din domeniul sănătății și controlul infecțiilor.  
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UMP va efectua o revizuire a protocolului pentru protejarea lucrătorilor din asistența 
medicală și a pacienților împotriva infecțiilor, pe baza orientărilor OMS pentru COVID-19 și 
a Protocolului de prevenire și infecție din anexa 8. Reexaminarea va include: 
1) Determinarea dacă formarea oferită lucrătorilor din domeniul sănătății și a altor 
angajați este adecvată; 
2) Determinarea dacă personalul de asistență medicală este instruit cu privire la cum să 
facă față resturilor celor care ar putea muri din cauza COVID-19, inclusiv a celor care 
efectuează autopsii; 
3) Determinarea dacă sunt disponibile la fața locului magazine adecvate de EIP; și 
4) Identificarea liniilor de aprovizionare pentru PPE necesare. 
 
Legislația în domeniul mediului trebuie respectată atât în faza de construcție, cât și în 
faza operațională. Datorită impactului lor special în faza operațională, problemele de 
protecție împotriva radiațiilor sunt tratate separat. 

 

3. CADRUL JURIDIC ȘI ADMINISTRATIV        

3.1 Cadrul actual de reglementare a mediului în România  

Această secțiune descrie pe scurt principalele reglementări și standarde de mediu 
existente relevante pentru proiect și face trimitere la instituțiile de la nivel local și național 
responsabile pentru eliberarea de permise, licențe și aplicarea respectării standardelor de 
mediu. 

  

Autoritatea națională pentru protecția mediului este Ministerul Mediului prin 
intermediul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului (NEPA) și a banchetelor sale locale 
- Agențiile locale de protecție a mediului (LEPA) care operează în fiecare județ din România.  

Organul legislativ principal este definit de Ordonanța de urgență a Guvernului 
195/2005 pentru protecția mediului, modificată ulterior, și alte legi organice și majore pe 
diverse domenii, Convenții și tratate internaționale semnate și ratificate de România, diferite 
decizii guvernamentale sau ordine ministeriale cu relevanță la protecția mediului   

O listă mai cuprinzătoare a cadrului juridic și instituțional este prevăzută în anexa 1.   

  

Agențiile (entitățile) care propun noi proiecte de investiții care pot avea un impact 
semnificativ asupra mediului trebuie să solicite acordul de mediu. Aceasta poate fi acordată 
numai după o evaluare a impactului asupra mediului, realizată de experți acreditați și însoțită 
de o dezbatere publică. În acest proces ar trebui prezentate impacturile potențiale, măsurile 
de atenuare și sistemul de monitorizare necesar. După punerea în funcțiune a proiectului, 
este necesară și o autorizație de mediu. Aceasta poate fi emisă după ce personalul LEPA a 
verificat respectarea prevederilor acordului de mediu. Fără aceste certificate, activitatea 
propusă nu este permisă. Atribuirea acordului de mediu se face simultan cu alte aprobări 
necesare, dar autorizația de mediu este precedată de obținerea altor aprobări (pentru 
utilitățile de telecomunicații, pentru rețeaua de gaze naturale, pentru energie electrică, de la 
comanda de pompieri etc.), permisul de apă fiind cel mai important.   

Ca parte a procesului de aprobare, autorizația de mediu ar putea conține măsuri de 
atenuare și un plan de monitorizare pentru măsurarea diverșilor parametri de poluare care 
trebuie respectați în perioada de construcție și în continuare în faza de operare. Datele 
trebuie înregistrate și puse la dispoziția LEPA sau a altor agenții responsabile. 

  

Evaluarea impactului asupra mediului (EIA) . Realizarea unui EIM complet pe 
baza căruia ar fi emis acordul de mediu, este obligatorie pentru toate activitățile enumerate 
în apendicele I din HG nr.445 / 2009 privind procedura-cadru de evaluare a impactului 
asupra mediului pentru anumite proiecte publice și private, precum și toate proiectele 
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propuse pentru zona costală și cele propuse în zonele hidro-geologice protejate. Proiectele 
enumerate în apendicele II din același act normativ, proiectele propuse în cadrul unei arii 
naturale protejate și cele desemnate pentru gestionarea ariilor naturale protejate sunt supuse 
procedurii de screening. Rezultatul procedurii de screening este o decizie pe baza căreia 
proiectul este supus în continuare EIM sau nu. Reglementările actuale impun ca informațiile 
furnizate de dezvoltatorul procesului EIA să includă măsurile prevăzute pentru a evita, 
reduce și, dacă este posibil, compensa efectele adverse semnificative.   

Procedura EIM cuprinde o implicare obligatorie a publicului și a autorităților publice cu 
responsabilități de protecție a mediului. Comentariile publicului sunt luate în considerare în 
procedura EIM. Autoritățile publice cu responsabilități de protecție a mediului sunt 
întotdeauna implicate în Comitetul de revizuire tehnică, care este obligatoriu în cadrul 
procedurii EIM naționale. 

  

În conformitate cu Ordonanța de urgență pentru protecția mediului nr.195 / 2005, 
inclusiv actualizările respective - Hotărârea Guvernului nr. 445/2009 și MO nr. 863/2002 și 
135/2010, procesul decizional al EIM privind eliberarea Licenței de mediu de construit și a 
Permisului de funcționare a mediului este bine dezvoltată. Regulamentul privind protecția 
mediului stabilește cerințele și principiile EIA; HG 445/2009 prezintă procedurile, în timp ce 
OM 863/2002 și 135/2010 prezintă în detaliu procedurile pentru EIM și pentru eliberarea 
licenței de mediu.   

  

Responsabilitatea inspecției și executării legilor aplicabile instalațiilor judecătorești 
este responsabilitatea structurilor dezvoltate la nivelul Curților de Apel și a Tribunalelor sub 
supravegherea directă a președinților lor (ordonatori secundari și terțiari de credit / deținători 
bugetari). Direcția Investiții în Capitală a MOJ și structurile economice / administrative ale 
instanțelor sunt în colaborare, iar pe probleme legate de implementarea investițiilor de capital 
Departamentele MOJ coordonează implementarea. 

Investițiile propuse nu sunt de așteptat să necesite o EIA completă în conformitate cu 
legislația română (OUG 195/2005). 

MOJ ar trebui să inițieze un proces de consultare cu personalul instanței și autoritățile 
locale unde sunt amplasate clădirile judecătorești preselectate pentru clădirile noi, pentru 
care se poate efectua o Evaluare de Mediu simplificată.   

  

3.2 Politicile și procedurile Băncii Mondiale de Protecție 

Documentul principal care reglementează politica de salvgardare a mediului WB este 
OP 4.01 Evaluarea mediului , care este una dintre cele zece politici de salvgardare pe care 
trebuie să le respecte proiectele depuse pentru finanțarea Băncii. 

Zece politici de salvgardare și politica suplimentară privind accesul la informații 

reprezintă cadrul mecanismelor de salvgardare aplicate de WB în interesul beneficiarilor, 
clienților, părților interesate și al Băncii. Aplicarea acestor politici permite evitarea 
impacturilor adverse asupra mediului și vieții oamenilor, minimizarea și atenuarea impactului 
potențial nefavorabil asupra mediului și a proiectelor sociale. 

1. Evaluarea mediului (ОР 4.01);  
2. Habitate naturale (ОР 4.04);  
3. Gestionarea dăunătorilor (ОР 4.09);  
4. Resurse culturale fizice (ОР 4.11);  
5. Păduri (ОР 4.36);  
6. Siguranța digurilor (ОР 4.37);  
7. Reinstalare involuntară (ОР 4.12);  
8. Popoarele Indigene (ОР 4.10);  
9. Proiecte pe căile navigabile internaționale (ОР 7.50);  
10. Proiecte în zone în litigiu (ОР 7.60);  
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+1. Acces la informatii 

Primele șase politici sunt politici de mediu și sunt luate ca accent în timpul pregătirii 
Evaluării de mediu. Al șaptelea și al optulea sunt sociali, iar al nouălea și al zecelea sunt 
legali. 

Obiectivele politicilor de salvgardare 10 + 1 sunt următoarele:  

a) Evitați impacturile negative acolo unde este posibil; în caz contrar, minimizați, reduceți, 

atenuați, compensați       

b) potrivirea nivelului de revizuire, de atenuare și de supraveghere cu nivelul de risc și de 

impact;       

c) Informează publicul și permite oamenilor să participe la deciziile care îi afectează;         

d) Integrează problemele de mediu și sociale în identificarea, proiectarea și 

implementarea proiectului.       

  

Principiile OP 10+ 1 : 

În caz de discrepanță între cerințele OP 10 + 1 și cele din normele legislației naționale, 
cele mai stricte prevalează;                     

În caz de conflict între OP 10 + 1 și cerințele naționale de mediu, politicile BM vor prevala 
(chiar dacă unele părți ale proiectului sunt finanțate de Guvernul României sau de 
terți).                     

Baza legală a unei astfel de abordări este Acordul ratificat de Parlamentul României, 
care poartă forța unui tratat internațional și prevalează asupra actelor legislative naționale. 

Cerințele majore ale politicilor de mediu sunt menționate în anexa 2. 

  

3.2.1 Protejarea OP 4.01 Evaluarea Mediului (EA) 

Banca se angajează să analizeze de mediu fiecare proiect propus pentru a determina 
gradul și tipul de EA adecvate. Banca clasifică proiectele propuse într-una din cele patru 
categorii, în funcție de tipul, locația, sensibilitatea și scara proiectului și natura și amploarea 
impactului potențial asupra mediului. 

Categoria A : Un proiect propus este clasificat în categoria A dacă este probabil să 
aibă impacturi negative negative asupra mediului care sunt sensibile, diverse sau fără 
precedent. Aceste impacturi pot afecta o zonă mai largă decât siturile sau facilitățile care fac 
obiectul unor lucrări fizice. EA pentru un proiect din categoria A examinează potențialul 
impact negativ asupra mediului negativ și pozitiv al proiectului, le compară cu cele ale 
alternativelor fezabile (inclusiv situația „fără proiect”) și recomandă orice măsuri necesare 
pentru prevenirea, minimizarea, atenuarea sau compensarea impacturilor adverse. și 
îmbunătățirea performanței de mediu. Pentru un proiect din categoria A, împrumutatul este 
responsabil de pregătirea unui raport, în mod normal un EIA (sau o EA regională sau 
sectorială cuprinzătoare). 

Categoria B : Un proiect propus este clasificat în categoria B dacă impactul său 
negativ asupra mediului asupra populațiilor umane sau a zonelor importante pentru mediu - 
inclusiv zone umede, păduri, pajiști și alte habitate naturale - este mai puțin advers decât 
proiectele din categoria A. Aceste impacturi sunt specifice sitului; puține dacă oricare dintre 
ele sunt ireversibile; și în cele mai multe cazuri, măsurile de atenuare pot fi proiectate mai 
ușor decât pentru proiectele din categoria A. Sfera de aplicare a EA pentru un proiect din 
categoria B poate varia de la un proiect la altul, dar este mai restrânsă decât cea a categoriei 
EA EA. Ca și categoria A EA, analizează potențialele impacturi negative asupra mediului 
negative și pozitive ale proiectului și recomandă orice măsuri necesare pentru prevenirea, 
minimizarea, atenuarea sau compensarea impacturilor adverse și îmbunătățirea 
performanței de mediu. 
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Categoria C : Un proiect propus este clasificat în categoria C, dacă este posibil să 
aibă un impact asupra mediului minim sau fără efecte negative. Dincolo de screening, nu 
este necesară nicio altă acțiune EA pentru un proiect din categoria C. 

Categoria FI : Un proiect propus este clasificat în categoria FI dacă implică investiții 
de fonduri bancare printr-un intermediar financiar, în subproiecte care pot avea efecte 
negative asupra mediului. 

  

3.2.2 Evaluarea impactului social  

Pe lângă aspectele de mediu, ar trebui luate în considerare impacturile sociale. 
Acestea sunt sensibilitatea la gen și la conflict. Deși acestea nu se încadrează în garanții, 
sunt totuși critice pentru implementarea cu succes a proiectului. Este esențial să se asigure 
participarea egală, luarea în considerare și reflectarea intereselor și a opiniilor femeilor pe 
parcursul implementării proiectului. 

Trebuie identificate factorii de stres conflictuali (condiții structurale pe termen lung) și 
declanșatori (evenimente pe termen scurt). Stresorii și declanșatorii conflictelor includ, dar nu 
se limitează la următoarele: nivelul scăzut de încredere a publicului în autoritățile locale, 
creșterea demografică și lupta pentru resurse limitate. 

  

  

4. MĂSURILE DE SALVGARDARE ALE PROIECTULUI  ȘI ALTE MĂSURI        

4.1 Categoria de proiect și masurile de salvgardare  declanșate 

JSIP nu va finanța niciun fel de activități cu impact semnificativ sau ireversibil asupra 
mediului și, prin urmare, a declanșat politica de protecție a mediului WB OP 4.01 , cu 

clasificarea drept categoria de mediu „B” - evaluare parțială. Principalele intervenții ale 
proiectului se referă la reabilitarea și construcția nouă limitată a clădirilor de judecată din 
toată țara.   

Proiectul nu va finanța activitățile sau activitățile din categoria A care vizează 
habitatele naturale sau siturile protejate și va interzice acele activități care pot provoca o 
pierdere sau degradare semnificativă a oricărui habitat natural semnificativ. Procesul de 
screening de mediu va verifica prezența resurselor culturale fizice. În plus, procedurile de 
găsire a patrimoniului cultural / a șanselor vor fi incluse în toate contractele de lucrări. 

  
  
  
Alte politici de salvgardare .  
De asemenea, proiectul declanșează OP / BP 4.11, Resurse culturale fizice și 

ESMF include cerințe pentru împrumutat și contractanți, așa cum se reflectă în aceste 
PMSM-uri specifice site-ului și în POM. Acestea se referă la măsurile specifice necesare 
pentru respectarea legilor și procedurilor românești legate de resursele culturale fizice și cu 
cerințele Băncii Mondiale de gestionare a impactului asupra proprietăților culturale.  

  
România are un sistem de protecție a patrimoniului cultural bine dezvoltat, cu 

responsabilitatea monitorizării și aplicării de către Ministerul Culturii (CM). Cadrul legal 
pentru conservarea culturală este prezentat în Legea pentru conservarea patrimoniului istoric 
nr. 422/2001, modificată prin mai multe acte ulterioare, în cele din urmă prin Ordonanța 
Guvernului nr. 10/2016. 

  
Dacă se găsesc bunuri culturale în timpul lucrărilor de construcție (săpături) 

(„descoperiri de șansă”), se vor întreprinde măsurile prevăzute în Legea 422/2001, inclusiv 
crearea unei zone de protecție în conformitate cu Legea 422/2001, la oficiile locale ale MoC 
și obținerea unui permis special pentru executarea lucrărilor în legătură cu bunurile culturale 
găsite. 
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4.2 Rolul planului de management social și de mediu specific sitului 

Beneficiarul proiectului a pregătit acest PMSM specific site-ului pentru a identifica, 
evita și / sau minimiza, atenua sau compensa impacturile potențiale ale componentelor 
proiectului asupra mediului natural și social, într-un mod consecvent atât cu legislația 
națională, cât și cu OP.  

FSE acoperă următoarele domenii cheie: regulile și procedurile naționale și ale BM; 
screening-ul de mediu al subproiectelor propuse; descrierea impactului potențial și a 
măsurilor de atenuare; cerințe pentru monitorizare și raportare; consultări publice. 

  

PMSM ar sprijini:   

 includerea procedurilor de urmărire a PMSM în procesele operaționale ale 
DIEFP, ale MOJ și ale instanțelor selectate;   

 evidențierea responsabilității de urmărire a PMSM în fișa postului personalului 
inspectorat al MOJ;   

 instruirea personalului desemnat de la instanțele participante la proiect, 
precum și din cadrul DIEFP în implementarea proiectului;   

 screening-ul de mediu specific site-ului privind toate activitățile susținute de 
proiecte pentru reabilitarea instanțelor;   

 monitorizarea și evaluarea măsurilor de atenuare identificate în analizele 
specifice site-ului; și 

 includerea Ghidurilor de mediu pentru planificarea ecologică și proiectarea 
clădirilor în instanțe în Standardele de proiectare și manualul. 

Măsurile și măsurile de atenuare necesare care trebuie abordate prin intermediul 
acestui PMSM și instrumentele sale pentru activitățile proiectului sunt standard și utilizate pe 
scară largă în practicile de construcție. Acestea includ gestionarea corespunzătoare a 
deșeurilor și eliminarea resturilor de construcții (inclusiv cazul azbestului), tratarea 
corespunzătoare a apelor uzate; Ansamblul sistemului de încălzire și combustibil, controlul 
prafului și al zgomotului, sensibilitatea proiectelor la setările culturale și patrimoniul cultural / 
procedurile de găsire a șanselor. În practică, aceste probleme vor fi abordate printr-o serie 
de permise locale detaliate în revizuirea cadrului de mediu, prin supravegherea 
supraveghetorului șantierului contractant, prin cerințele municipalității locale și prin unitatea 
(DIEFP) din MOJ, responsabilă de facilitățile instanței și reabilitare. . 

PMSM este supus consultărilor publice organizate la nivel local și distribuite părților 
interesate implicate în proiect. De asemenea, este supusă dezvăluirii pe pagina web a MOJ 
și va fi încorporată ca anexă în Manualul operațional al proiectului (POM).   

  

  

4.3. Aranjamente instituționale și de implementare  

Investițiile proiectului vor fi gestionate de un departament special din Ministerul 
Justiției (MOJ) - Departamentul pentru Implementarea Proiectelor Finanțate Extern (DIEFP). 

Celelalte departamente ale MOJ - adică Departamentul IT, Departamentul Investiții în 
Capitală, Direcția Buget etc., vor avea responsabilități specifice și limitate legate de 
gestionarea componentelor investiționale ale proiectului.   

DIEFP va avea un TOR detaliat pentru managementul de proiect și va fi angajat, 
printre altele, cu specialiști în achiziții și ingineri în lucrări civile, care se vor concentra în 
principal pe sub-componenta de reabilitare a tribunalului. Specialiștii MOJ care au experiență 
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relevantă în construcția / reabilitarea clădirilor în instanță și, în special, sunt familiarizați cu 
standardele de spațiu / planificare și cerințele de mediu, au implementat și componenta de 
proiecte de reformă judiciară Lucrări civile (și în această calitate a reușit să coordoneze cu 
succes finalizarea a 16 instanțe clădiri în perioada 2010 - 2016), fiind astfel menținute în 
PMU. 

Planurile pentru fiecare clădire a instanței care va fi reabilitată vor include măsuri 
pentru a asigura că mediul social și natural nu este afectat negativ în timpul ciclului de 
proiect. Cei care se ocupă de reabilitarea clădirilor vor avea responsabilitatea de a pregăti 
dosarul de cerere, urmând următorii pași: 

 clarificarea statutului juridic al siturilor funciare alocate viitorului subproiect;   

 pregătește o documentație tehnică care ar trebui să descrie subproiectul; această 
documentație ar trebui să conțină și descrierea sistemului de monitorizare internă; 

 solicită un certificat de urbanism de la județul local sau de la Consiliul Județean; și 

 obțineți toate aprobările specificate în acest certificat urban.  

DIEFP va crea aranjamente de monitorizare a aspectelor de mediu ale proiectelor 
aprobate pe parcursul întregului ciclu de viață al proiectului. În timpul implementării 
proiectului, DIEFP va avea responsabilitatea generală de supraveghere pentru a se asigura 
că măsurile indicate în FESM / PMSM sunt îndeplinite în mod corespunzător.   

DIEFP, în colaborare cu autoritățile locale ale instanțelor selectate, va efectua 
monitorizarea mediului atât în fazele de construcție, cât și în cele de exploatare, așa cum 
este specificat în planul de monitorizare al PESM.  Proiectul se va baza pe legile românești 
(aliniate integral la acquis-ul de mediu al UE) care guvernează procesul de autorizare și 
revizuire a mediului. 

Problemele majore privind provocările de implementare a proiectelor (de exemplu, 
revizuiri la lista clădirilor judecătorești preselectate etc.), inclusiv cele legate de performanța 
de mediu a portofoliului de proiecte, vor fi rezolvate prin intermediul sistemelor de 
coordonare existente ale sectorului, cu sprijinul DIPFE.  

Fiecare PMSM va fi monitorizat de un consultant de supraveghere specializat și de 
management de proiect, ca parte a serviciilor de supraveghere globală pentru fiecare șantier, 
în faza de construcție. Astfel, fiecare raport de monitorizare periodică, va include un capitol 
specializat dedicat Supravegherii și Performanței de Mediu, care va include următoarele: 

• rezultatele procedurilor de verificare și revizuire a supraveghetorilor de teren;            

• o descriere a operațiunilor care nu sunt în prezent conforme cu cerințele de mediu, 

în conformitate cu măsurile sale de acțiune corectivă și a acțiunilor DIEFP prin 
intermediul firmei de supraveghere a consultanței sau, direct, a luat sau 
intenționează să întreprindă pentru a corecta situația.           

O instruire adecvată cu privire la garanțiile băncii va fi continuată să fie oferită în 
cadrul JSIP oficialilor locali, contractanților și reprezentanților comunității. Supravegherea 
Băncii asupra proiectului va include o revizuire specială la jumătatea perioadei a 
contractelor de construcții finanțate de MOJ în această perioadă pentru a revizui după 
aplicarea garanțiilor de mediu și atenția la problemele de mediu. 

  

Stabilirea expertizei de mediu în cadrul DIEFP . Specialiștii tehnici din cadrul 

DIEFP vor fi responsabili pentru coordonarea și supravegherea completă a planurilor de 
mediu și a măsurilor de atenuare a riscurilor întreprinse în cadrul proiectului. Specialiștii 
vor lucra în strânsă coordonare cu personalul de coordonare a proiectelor de 
supraveghere și personalul tehnic din instanțe și vor: 

a) coordonează pregătirea de mediu pentru personal, proiectanți și antreprenori 

locali;       
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b) disemina ghidurile de gestionare a mediului existente și elaborează linii directoare 

în legătură cu aspectele care nu fac obiectul reglementărilor existente, în 
conformitate cu standardele Băncii și ale UE pentru implementarea, monitorizarea 
și evaluarea măsurilor de atenuare;      

c) se asigură că procesele de contractare pentru lucrările de construcție și furnizarea 

de echipamente includ trimiterea la orientările și standardele adecvate; și        

d) efectuează vizite periodice la șantier pentru a inspecta și aproba planurile și a 

monitoriza conformitatea.      

  

4.4. MECANISMELE DE ADRESARE A PLÂNGERILOR   

Comunitățile și persoanele care consideră că sunt afectate în mod negativ de un 
proiect sprijinit de BM pot depune plângeri  conform cu mecanismul instituțional  , inclusiv 
la Departamentul de Relații Publice al Ministerului Justiției sau la Serviciul de soluționare 
a plângerilor din partea BM (GRS).  

Canale instituționale : dreptul la petiție este garantat de Constituția României. 

Procedura petiționară este reglementată prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2002, aprobat 
prin Legea nr. 233/2002 și alte reglementări în domeniu.  

Petițiile pot fi transmise Departamentului Relații Publice al Ministerului Justiției:  

 prin poștă la adresa: str. Apolodor nr. 17, București   
 prin fax: +40 037 204 1188  

 prin e-mail: relatiipublice@just.ro  
 prin transmiterea lor personal la Registratura MJ  

  

Mecanismul GRS al Băncii Mondiale :  GRS asigură că plângerile primite sunt 
examinate cu promptitudine , în scopul de a răspunde preocupărilor legate de proiect. 
Comunitățile și indivizii afectați de proiect pot depune plângere  la Grupul independent de 
inspecție al BM, care determină dacă a avut loc sau s-ar putea produce un prejudiciu ca 
urmare a nerespectării de către BM a politicilor și procedurilor sale. Plângerile pot fi 
transmise în orice moment după ce preocupările au fost aduse direct la atenția Băncii 
Mondiale, iar Managementul Băncii a oferit ocazia de a răspunde.  

Pentru informații cu privire la modul de depunere a plângerilor la Serviciul de 
remediere a reclamațiilor din partea Băncii Mondiale (GRS), vă rugăm să vizitați 
http://www.worldbank.org/GRS . Pentru informații cu privire la modul de depunere a 
reclamațiilor la Comisia de inspecție a Băncii Mondiale, vă rugăm să vizitați 
www.inspectionpanel.org .  

  

5. PLANUL DE MANAGEMENT SOCIAL SI DE MEDIU  ȘI PLANUL DE 

MONITORIZARE        

5.1 Screening și revizuire plan de mediu specifice sitului  

Ca parte a PMSM a sit-ului specific, toate activitățile susținute de proiect pentru 
construcția noii clădiri din Târgu Neamț SIF vor fi supuse unui mediu site - specific și social 
procesului de screening și de revizuire, în conformitate cu cerințele Legii privind protecția 
mediului , lumea Ghidul EHS al Grupului Băncii și Orientările OMS COVID-19 , COVID 19 
Luarea în considerare a proiectelor de construcții / lucrări civile (a se vedea anexa 8 pentru 

detalii ) . În conformitate cu legislația națională, autoritățile locale de mediu au obligația de a 
depune o aprobare de mediu pentru lucrările civile anticipate. Acest proces se bazează pe 
atenuarea impactului asupra mediului specific sitului și folosește un format de evaluare 
standardizat care include, dar nu se limitează la revizuirea:    

a) probleme de mediu actuale pe situl respectiv (eroziunea solului, contaminarea 
alimentării cu apă etc.);         

mailto:relatiipublice@just.ro
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ro&u=http://www.worldbank.org/GRS
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ro&u=http://www.inspectionpanel.org
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b) impacturi potențiale asupra mediului, dacă există, din cauza proiectului (eliminarea 
deșeurilor din construcții, manipularea și eliminarea deșeurilor, zgomotul de 
construcție și praful etc.);         

c) orice bun cultural care ar putea fi găsit în locul construcției și        

d) potențiale perturbări ale traficului de pietoni și vehicule și riscurilor asociate siguranței 
publice.         

  

5.2 Monitorizare, supraveghere și raportare  

Pe baza acțiunilor prezentate în cadrul planurilor de management și mon itorizare E&S, 
specialiștii în domeniul protecției vor ține evidența activităților directe și indirecte care au 
impact asupra riscurilor sociale identificate legate de demolarea, construcția și fazele 
operaționale ale investiției.  

Implementarea PMSM va fi supravegheată de specialiștii în domeniul securității sociale și 
de personalul DIEFP periodic (conform programului de monitorizare), precum și de către 
BM (în timpul misiunilor sale de supraveghere) și de inspectorii locali de gardă de mediu. 
Mai mult, specialiștii în domeniul protecției sociale și a mediului vor prezenta informații 
semestriale scurte despre implementarea PMSM ca parte a Rapoartelor de progres care 
vor fi prezentate de către client de către WB. 

Problemele de mediu și sociale , inclusiv măsurile de atenuare, vor fi supravegheate 
periodic de DIEFP și de personalul tehnic local FIC desemnat pentru desfășurarea acestor 
activități în legătură cu lucrările de construcție .   

  

În România sunt reglementările de mediu în vigoare, care fac controlul și 
supravegherea lucrărilor de construcții obligatorii. Contractele și factura cantităților vor 
include clauze pentru eliminarea corespunzătoare a resturilor de construcție, inclusiv a 
materialelor periculoase care pot fi întâlnite. Reglementările în vigoare necesită, iar 
documentele de achiziții vor specifica faptul că nu se pot folosi materiale inacceptabile pentru 
mediu. Liniile directoare de gestionare a mediului incluse în anexa 2 ar trebui furnizate 
contractorilor angajați în lucrări civile în cadrul proiectului și ar trebui să facă parte integrantă 
a contractelor de lucrări civile.   

Integrarea PMSM în documentele de proiect . Dispozițiile PMSM vor face parte din 

documentele de proiectare a subproiectului de la Târgu Neamț și vor fi incluse în 
contractele de construcție pentru activitățile propuse, atât în caietul de sarcini, cât și în 
facturile de cantități. În plus, contractanții li se va cere să includă costurile asociate cu 
atenuarea și monitorizarea PESC în ofertele lor financiare și vor trebui să respecte 
prevederile PMSM în timpul implementării activităților subproiectului. 

În timpul pregătirii șantierului pentru activitățile de construcție și a perioadei de 
construcție, Antreprenorul va transmite rapoarte lunare Ministerului Justiției cu informații 
privind reglementarea temporară a regimului de trafic, apă sau energie, data începerii 
lucrărilor de construcție și durata preconizată a săptămânii. programul orelor de lucru, 
deschiderea șantierelor și oportunități de muncă pentru construcții etc., care, atunci când 
este relevant pentru comunitate, vor fi făcute publice în avans la nivel local. 
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6. GHIDURI DE MEDIU          

6.1 Introducere   

Secțiunea Orientări de mediu detaliază specificațiile care trebuie abordate în timpul 
construcției și reabilitării clădirilor instanțelor și va fi încorporată în Standardele de Planificare 
și Manualul pentru Proiectare.   

Orientările acoperă manipularea resturilor de construcție generate, selecția 
materialelor de construcție și a metodelor de construcție cu impact limitat asupra mediului și 
metode de economisire a energiei.   

  

6.2 Site-ul  

Screeningul și revizuirea specifică a site-ului ar trebui să ia în considerare cu atenție 
următoarele probleme:   

 Praf și zgomot datorat demolării și construcției;   

 Depozitarea deșeurilor de construcții deversează accidental ulei de mașină, lubrifianți 
etc .;   

 Manipularea necorespunzătoare a materialelor periculoase, cum ar fi azbestul și 
vopseaua din transportul și manipularea lucrărilor de construcții, va fi minimizată de apă 
și de alte mijloace, precum închiderea șantierelor.  

 Pentru a reduce zgomotul, construcția va fi restricționată în anumite ore.  

 Toate resturile, construcțiile și deșeurile de lemn vor fi depozitate pe șantier.  

 Deșeurile de lemn vor fi depozitate separat și aranjate pentru a fi reciclate în loc să le 
aruncați.  

 Nu va fi permisă arderea deschisă și dPMUingul ilegal. 

 Se vor determina amplasamente adecvate pentru eliminarea pământului / argilei și 
nisipului și se va obține aprobarea prealabilă a autorității competente pentru eliminare.  

 Se va evita acumularea de reziduuri de construcții pe șantier, iar deșeurile vor fi 
eliminate în mod regulat pe terenurile de depozitare autorizate de guvern. Se vor 
asigura cheiuri pentru a transfera resturile de la etajele superioare la sol.   

Eficiență energetică, izolare și ventilație  

Izolația trebuie adaptată la impactul sezonier al climei, la sarcina termică internă și la 
caracteristicile expunerii. Fructele de vapori ar trebui să prevină pătrunderea umezelii în 
izolarea acoperișului și a cavităților exterioare ale peretelui și folosind un curs umed.   

Locația ferestrei trebuie determinată în funcție de vedere, ventilație, lumină, câștig 
termic, controlul vieții private și funcțiile spațiului interior.   

Sistemele de înaltă eficiență pentru încălzirea apei menajere (inclusiv sistemele 
solare) și pentru încălzirea spațiului interior ar trebui să fie selectate, ținând cont de costurile 
de întreținere și de funcționare pe termen lung. 

Instalatiile sanitare ar trebui sa fie coordonate pentru a minimiza instalatiile sanitare 
si, de asemenea, serviciile de apa la toalete si camerele de utilitati. Robinetele de 
economisire a apei, rețelele de inel și alte dispozitive necesită, de asemenea, atenție. 
Materialele de construcție se vor conforma reglementărilor naționale și standardelor 
acceptate la nivel internațional de impact asupra siguranței și a mediului.   

  

Sisteme electrice 

Cablurile de intrare ar trebui să fie amplasate în subteran. Alimentarea și panoul 
principal de intrare amplasate departe de locurile de muncă și de așteptare sunt prudente 
pentru evitarea câmpurilor electromagnetice. Este o precauție conectarea defectuoasă a 
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cablurilor în apropierea oricărei instalații sanitare. Selectarea celor mai eficiente dispozitive 
de iluminat, lămpi, aparate și echipamente va reduce cererea de energie, dar poate 
introduce câmpuri electromagnetice nedorite. Rețineți că apropierea de halogenul de masă, 
podea și birou, corpurile și lămpile fluorescente și alte eficiențe ridicate pot cauza o expunere 
la câmpuri electromagnetice dăunătoare.   

  

Lucrări de demolare  

Elementele de construcție existente (ziduri, fundații, dale de ciment la sol etc.) ar 
trebui demolate cu atenție, iar resturile ar trebui sortate și îndepărtate conform indicați ilor 
PMSM (care urmează să fie determinate în faza de pregătire a proiectului). Toate materialele 
valoroase (uși, ferestre, corpuri sanitare etc.) trebuie demontate cu grijă și transportate în 
zona de depozitare atribuită în acest scop. Materialele de valoare trebuie reciclate în cadrul 
proiectului sau vândute. 

  

Selectarea materialelor de construcție și a metodelor de construcție  

Trebuie selectate bunurile și serviciile ecologice. Ar trebui să se acorde prioritate 
produselor care respectă standardele pentru simboluri internaționale sau naționale 
recunoscute. Materialele și metodele bine încercate în mod tradițional ar trebui să fie alese 
înainte de tehnici noi și necunoscute. Șantierele de construcții ar trebui închise pentru a 
preveni intrarea în public și ar fi impuse măsuri generale de siguranță. Inconvenientele 
temporare din cauza lucrărilor de construcție ar trebui să fie reduse prin planificarea și 
coordonarea cu antreprenorii, vecinii și autoritățile. În zonele dens populate, activitățile 
zgomotoase sau generatoare de vibrații trebuie limitate strict la zi.   

  

Vopseluri 

Vopseaua interioară pe bază de apă, non-toxică, fără alergeni pentru pereți sau 
ipsos, este de preferat din punct de vedere respirator la vopselele pe bază de latex sau ulei. 
Aplicarea vopselei emailate pe uși sau alte suprafețe care au un finisaj mai durabil ar trebui 
să fie îndepărtată de spațiile interioare și se recomandă o ventilație completă cu mai mult de 
o lună înainte de instalare. Spațiile interioare nu trebuie ocupate înaintea unei ventilații 
adecvate pentru a asigura eliminarea mirosurilor sau a toxinelor emise de vopsea sau 
lustruit. 

  

Pardoseală 

Poziția sau mersul pe jos pot fi dificile pe podele tradiționale de gresie, marmură, 
piatră sau mozaic. Cu toate acestea, au o durabilitate legendară. Se vor folosi mortar netoxic 
și metode de instalare. Atunci când se decide tipul de pardoseală, trebuie luate în 
considerare și problemele de curățare. 

  

Ferestre 

Jaluzelele verticale asigură controlul luminii, sunt ușor de întreținut și necesită spațiu 
minim atunci când sunt strânse. Jaluzelele orizontale, în combinație cu un plafon alb sau 
luminos, pot reflecta lumina zilei mai puternic într-o cameră. Jaluzelele exterioare, acționate 
din interior, sunt deosebit de eficiente pentru a controla aportul de căldură solară și pierderile 
de căldură interioară și oferă mai multă siguranță. Radiația solară directă poate fi redusă 
folosind o plasă. 
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Culorile exterioare și interioare 

În climatele calde de vară, acoperișurile reflectorizante asigură răcirea în interior. 
Pereții exteriori de culoare închisă vor capta căldura produsă de soarele de iarnă cu unghi 
scăzut, dar vor fi mai puțin încălziți de soarele de vară cu unghi scăzut. Tavanele albe și 
pereții interiori sau în culori foarte strălucitoare permit reflectarea mai puternică a luminii 
naturale. De asemenea, ușile dintre spațiile interioare pot avea un efect reflectorizant. Ușile 
acoperite cu vopsea albă lucioasă sau vopsea emailată și amplasate pe calea luminii 
naturale care intră în interior pot oferi, de asemenea, lumină în spațiile vecine. Vopselele și 
lacurile folosite în interior pot afecta direct pacienții și personalul. Lacurile utilizate în aer 
liber, care emit mirosuri sau sunt toxice, la rândul lor, pot afecta persoanele din interior, prin 
ferestre, uși și alte deschideri 

Gestionarea deșeurilor  

Gestionarea resturilor de construcții se va face în conformitate cu reglementările locale și 

naționale, precum este specificat în ESMP, și descris mai sus în considerarea 
amplasamentului. Aceste reglementări sunt elaborate și aplicabile în România. Monitorizarea 
va fi responsabilitatea supraveghetorilor de șantier care lucrează pentru MJ. Pentru azbest și 
materiale care conțin azbest, consultați anexa 5 . În toate cazurile specifice pentru care 

antreprenorii ar trebui să demoleze sau să îndepărteze materiale care conțin azbest, aceste 
categorii de lucrări ar trebui realizate numai cu personal calificat și pe deplin în conformitate 
cu legislația specifică referitoare la acest domeniu specific.   

  

Contractant SSM și ERP  

Antreprenorul va fi obligat să producă un Plan de securitate și sănătate (SSM) și un Plan de 
intervenție de urgență (ERP) pentru a-și proteja angajații în timpul lucrărilor pe care le va 
întreprinde. PMSM al contractantului (C-PMSM) este luat în considerare la pregătirea H&SP 
și ERP a contractantului. Controalele de mediu și nivelurile de expunere asociate cu 
protecția lucrătorilor sunt incluse în C-PMSM. Practicile de muncă solicitate de PMSM nu 
sunt destinate să compromită în niciun fel sănătatea și securitatea. Fiecare H&SP și ERP vor 
fi aprobate de către inginerul de supervizare înainte ca antreprenorul să înceapă lucrările 
pentru a se asigura controale și proceduri adecvate de sănătate și siguranță, care sunt 
adecvate lucrărilor care urmează să fie întreprinse. 
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7. CONSULTARE PUBLICĂ        

DIPFIE va organiza o consultare publică pentru grupurile care pot fi afectate de 
proiect înainte de finalizarea PMSM. Aceste grupuri sunt de obicei reprezentate de cei care 
locuiesc în apropierea șantierului, precum și de reprezentanți ai ONG-urilor locale, 
autorităților centrale și locale de mediu și altor părți interesate. Consultările publice vor avea 
loc pe site-ul de investiții vizat de PMMS, cu scopul principal de a informa părțile interesate 
despre măsurile de siguranță planificate și de a consulta publicul. 

Cu cel puțin 10 zile înaintea consultării publice, PMSM pentru noua clădire va fi 
publicat și pus la dispoziția publicului, împreună cu informații despre locația și ora ședințe i de 
consultare publică, care vor fi făcute publice . În cadrul consultărilor publice, părțile interesate 
au posibilitatea de a-și exprima opiniile cu privire la problemele de mediu sau sociale care 
pot apărea în timpul implementării proiectului. Toate părțile interesate vor fi informate în mod 
semnificativ și consultate cu privire la proiect, folosind metode de comunicare accesibile. 
Orice problemă rezonabilă ridicată în consultarea publică va fi inclusă în versiunea finală a 
PMSM . Opiniile părților interesate vor fi luate în considerare în timpul implementării 
proiectului. 

Consultările publice se organizează de obicei sub forma unor întâlniri care permit cel 
mai bun schimb de informații: inițiatorii sub-proiectelor informează comunitățile locale despre 
activitățile lor, iar comunitățile locale sunt capabile să ridice problemele actuale. 

Există și alte metode acceptabile care pot fi utilizate pentru cercetarea opiniei publice, 
cum ar fi chestionarele, mesele rotunde, etc. Procesele verbale ale consultărilor publice sunt 
luate, iar rezultatele consultărilor publice trebuie înregistrate în versiunea finală a PMSM . 

În timpul procesului de consultare publică, părțile interesate obțin toate informațiile 
despre proiect, inclusiv efectele anticipate asupra mediului social și de mediu și măsurile de 
atenuare. Informațiile vor fi prezentate într - un mod simplu și adaptat la nevoile părților 
interesate 

Atunci când este posibil, feedback-ul părților interesate colectat la reuniunile de 
consultare publică va fi luat în considerare în procesul de luare a deciziilor și la proiectarea 
proiectului și, prin urmare, va fi reflectat în PMMS. DIPFIE va pune PMSM-ul disponibil pe 
site-ul său web, după aprobarea sa de catre BM  și îl va trimite beneficiarului local pentru a fi 
făcut public local în locuri publice. 
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8. PLANUL DE MANAGEMENT DE MEDIU ȘI SOCIAL (PMMS) – CONSTRUIRE SEDIU JUDECĂTORIE TG NEAMȚ 

 

Activitatea 
proiectului 

Descriere 
impact 

potențial 

Gradul 
impactului 

Măsuri de atenuare propuse Responsabilitate 

Costul 
activităților 

de 
atenuare[1] 

Activități de 
pregătire în faza 
de demolare și 
eliberarea 
amplasamentulu
i  

Posibile efecte 
sociale și asupra 
sănătății asupra 
populației, șoferilor 
și lucrătorilor din 
cauza activităților 
de demolare  

  

Impact pe termen 
scurt în faza de 
demolare și 
vămuire a 
amplasamentului  

Stabilirea și menținerea unei proceduri clare pentru 
demolarea construcțiilor vechi, în conformitate cu 
instrucțiunile de securitate         

Procedura clară care trebuie pusă în aplicare pentru 
identificarea plăcilor de azbest și manipularea 
acestora         

Procedura clară care trebuie urmată pentru colectarea 
și eliminarea resturilor de demolare regulate și 
speciale         

   Contractant   

   supraveghetor 

  

     

Activități de 
demolare 

Riscul de a 
răspândi virusul 
COVID 19 printre 
lucrătorii la fața 
locului și membrii 
comunității care 
locuiesc în 
apropiere 

Impact pe termen 
mediu 

Respectarea Ghidurilor EHS Grupului Băncii Mondiale, 
a Ghidurilor OMS COVID-19 și a reglementărilor 
naționale         

Utilizați GRM-ul proiectului pentru a transmite și 
gestiona imediat orice cazuri suspecte de infecție         

   Contractant 

   supraveghetor 

   PMU 

     

Activități de 
demolare : 

Asigurați-vă că 
deșeurile sunt 
colectate într-un 
mod 
corespunzător și 
eliminarea nu se 
face în zone 
neautorizate 

Generarea 
deșeurilor în timpul 
lucrărilor de 
demolare 

Impact pe termen 
scurt 

Căile și siturile de colectare și eliminare a 
deșeurilor vor fi identificate pentru toate tipurile 
majore de deșeuri care se așteaptă la activitățile de 
construcție         

Deșeurile de construcție și de demolare minerale / 
solide vor fi separate de deșeurile generale, 
organice, lichide și chimice prin sortare la fața 
locului și depozitate în locuri corespunzătoare         

Deșeurile de construcții vor fi colectate și aruncate 
în mod corespunzător pe depozitele autorizate de 
către colecționarii autorizați         

Înregistrările privind depozitarea deșeurilor vor fi 
păstrate ca dovadă pentru o gestionare corectă așa 
cum a fost proiectat         

Ori de câte ori este posibil, antreprenorul va reutiliza și 
recicla materialele adecvate și viabile                     

   Contractant   

   supraveghetor 

  

     

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn1
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Activitatea 
proiectului 

Descriere 
impact 

potențial 

Gradul 
impactului 

Măsuri de atenuare propuse Responsabilitate 

Costul 
activităților 

de 
atenuare[1] 

Luarea tuturor 
măsurilor de 
reducere a 
poluării fonice 
pentru 
personalul de 
demolare și 
comunitatea 
locală 

Poluarea 
zgomotului în timpul 
demolării 

Impact pe termen 
scurt 

Organizați munca astfel încât timpul petrecut în 
zonele zgomotoase să fie limitat          
Planificarea activităților producătoare de zgomot, 
astfel încât performanța acestora să afecteze cât mai 
puțini lucrători          

               Implementarea programelor de lucru pentru 
controlul expunerii la zgomot 

 Utilizarea de materiale absorbante de sunet și filtre / 
bariere pentru a reduce sunetele reflectate 

                    

Contractant   

                    

supraveghetor 

  

     

  

Poluarea aerului în 
timpul lucrărilor de 
demolare 

Impact pe termen 
scurt 

               În timpul activităților de demolare este 
necesară reducerea prafului prin pulverizare cu apă și / 
sau instalarea dispozitivelor de absorbție a prafului 

               Este strict interzis să arzi materiale de 
construcție / deșeuri pe sol 

               Pentru transportul oricărui alt material prăfuit la 
locul de lucru, este necesar să se umezească sau să 
acopere sarcina 

               Reducerea prafului pe pământ în timpul 
sezonului uscat al anului se face prin umezirea 
suprafeței solului. 
  

                           

Asigurarea că 
toate condițiile 
sunt îndeplinite 
la fața locului 
pentru personal 
și că trecătorii 
sau copiii nu 
intră în sit în 
niciun moment. 

Pericole pentru 
sănătate și 
siguranță în timpul 
demolării 

Impact pe termen 
scurt 

 Asigurați-vă că lucrătorilor din construcții primesc 
instrucțiuni de siguranță, echipamente și haine de lucru 
 Instrucțiuni / semne de avertizare speciale trebuie 
instalate pe instalație 
 Asigurați-vă ofițerii de siguranță pe site 
 Oferiți instalații adecvate de eliminare a deșeurilor 
solide și adecvate pentru utilizarea lucrătorilor în 
construcții 
 Oferiți truse de prim ajutor și protecție 

               Asigurați semnalizare eficientă pentru public și 
asigurați-vă că toate zonele de construcție expuse sunt 
îngrădite de accesul publicului. Securitatea ar trebui să 
impună că accesul pe site se face printr-un ID și în 
legătură strictă cu lucrările 

                           

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn1
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Activitatea 
proiectului 

Descriere 
impact 

potențial 

Gradul 
impactului 

Măsuri de atenuare propuse Responsabilitate 

Costul 
activităților 

de 
atenuare[1] 

  

Pierderea 
resurselor de sol, 
degradarea 
terenului / solului și 
poluarea în timpul 
construcției 

Impact pe termen 
scurt 

 Conformitatea construcției Proiectare detaliată cu 
reglementările naționale de mediu, siguranță industrială, 
construcții, arhitecturale, tehnologice și de sănătate 
publică 
 Amplasarea clădirii în locul cu o productivitate 
scăzută a solului 
 Proiectare adecvată pentru a reduce suprafața în 
construcție  
 Dacă este imposibil, asigurați protecția solului prin 
structuri de protecție a solului mort și viu  
 Se dislocă solul fertil excavat (dacă există) pe 
terenurile agricole adiacente 
 Încorporează caracteristicile de proiectare de 
protecție (de exemplu, structuri de drenaj și vegetația 
plantelor pe versanți) 
 Ar trebui instalat un sistem adecvat de apă de 
ploaie / drenare pentru a exclude potențialul de inundații, 
alunecarea de teren și / sau procesele de eroziune 

                 

                           

Faza de 
construcție  

  

Posibile 
efecte 
sociale și 
sociale 
asupra 
sănătății 
asupra 
populației, 
șoferilor și 
lucrătorilor 
din cauza: 

Lipsa măsurilor de 

siguranță 

asigurate la 

începutul 

lucrărilor de 

reparații și 

Local / în cadrul 
instituțiilor și zonei 
de servicii publice 
din oraș  

Pe termen scurt în 
perioada de 
reparații și 
consolidare 
structurală  

Semnificația - 
majoră  

Stabilirea căilor de acces, înainte de începerea 
activităților;         

Locația de construcție va fi închisă temporar, așa cum 
este stabilit în comun de către client și biroul de 
sistemare, pentru a preveni accesul persoanelor 
neautorizate, în special atunci când șantierul este 
închis, și pentru protecția împotriva furturilor etc.        

Conectarea la utilități:        
 În scopul administrării șantierului, contractantul va 
lua toate măsurile necesare, împreună cu companiile 
de alimentare cu energie electrică și rețeaua de 
telefonie, pentru a conecta temporar șantierul.  
 Șantierul trebuie să aibă iluminat artificial atunci 
când lucrările sunt efectuate înainte de răsărit sau 
după apus sau în spații în care nu există suficientă 
lumină naturală.  

Securitate: Antreprenorul trebuie să asigure prezența 
unui agent de securitate și sănătate, în conformitate cu 
legislația română           

   Contractant - 

ofertant 

   supraveghetor 

   Personalul 

municipal (inspector 

comunal și inspector 

de mediu) 

   PMU  

   Specialist în 

protecție  
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Activitatea 
proiectului 

Descriere 
impact 

potențial 

Gradul 
impactului 

Măsuri de atenuare propuse Responsabilitate 

Costul 
activităților 

de 
atenuare[1] 

consolidare 

structurală         

Leziune care 

trece aproape 

de șantier         

Nerespectarea 

standardelor 

OH&S stricte și 

a procedurii de 

lucru            

  

Antreprenorul trebuie să asigure protecția locului în 
timpul orelor de lucru (noaptea, în weekend ...).         

aplicarea unor bune practici de construcție pentru 
marcarea șantierului, inclusiv:         
        Trebuie furnizate benzi de avertizare și 

semnalizare; 
        Instalarea tabloului de aviz cu informații generale 

despre proiect, contractant și supervizor la stradă;  
        Intrarea interzisă a șomerilor în casetele de 

avertizare; 
        Măsurile comunitare și ale lucrătorilor OH&S ar 

trebui aplicate (primul ajutor, haine de protecție 
pentru lucrători, mașini și instrumente adecvate); 

        Strada și împrejurimile trotuarelor / drumurilor 
mici trebuie menținute curate; 

        Toaleta mobilă trebuie amplasată pe șantier; 
        Mașinile trebuie manipulate doar de personal cu 

experiență și instruit, reducând astfel riscul de 
accidente; 

        Cantitățile mai mari de lichide inflamabile nu 
trebuie păstrate pe șantier de-a lungul străzii de 
construcție. 

Poluare a solului  

Distrugerea stratului 
biologic de 
suprafață al solului 
datorită săpării. 
  
Poluarea solului cu 
substanțe 
periculoase 
(scurgeri 
accidentale pe sol, 
combustibil sau ulei 
din mijloacele de 
transport auto) 
  

Local / în 
zona 
instituțiilor 
și 
serviciilor 
publice 

pe termen 
scurt / 
major 

  

 La executarea săpăturilor, stratul biologic de la 
suprafață trebuie depozitat separat, fără 
amestecarea pietrișului sau pământului din stările 
inferioare ; Statul de suprafață va fi utilizat în 
domeniul amenajării teritoriului după finalizarea 
lucrărilor de construcție și eliminarea deșeurilor 

  

 Folosiți instrumente auto și mașini în stare 
perfectă de funcționare - fără scurgeri de ulei sau 
combustibil 

  

 În caz de accident de scurgere a produselor 
petroliere pe teren, decontaminarea solului infestat 
de îndepărtare, amestecarea cu material 
biodegradabil și evacuarea porțiunilor de sol 

      Contractant - 

Ofertant 

      supraveghetor 

      Personalul 

municipal (inspector 

comunal și inspector de 

mediu 
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Activitatea 
proiectului 

Descriere 
impact 

potențial 

Gradul 
impactului 

Măsuri de atenuare propuse Responsabilitate 

Costul 
activităților 

de 
atenuare[1] 

Generarea 
deșeurilor inerte 
(beton rupt și resturi 
din demolări):  
  
Generați deșeuri de 
ambalaje din 
materialele de 
ambalare 
achiziționate pentru 
job.  

  

Generarea 
deșeurilor metalice 
(de la demontarea 
cablurilor electrice, 
demolarea / 
demontarea 
fierului):  

contaminate cu ulei în containere, în spații special 
amenajate până la decontaminarea lor de către 
companii autorizate , certificat de autoritatea de 
mediu. Decontaminarea se execută prin metode 
specifice de către companii certificate de 
autoritatea de mediu 

  

 Depozitare controlată pe platforma de beton. 
Scoaterea de pe site de către contractant a lucrării 
cu firme specializate sau reutilizarea ca material de 
rePMUlere în construcții 
 Waste Records conform. Decizia Guvernului 
856/2002 și ambalajele și deșeurile din ambalaje 
conform HG 621/2005 

  

 Recuperarea deșeurilor de ambalaje de către 
companii autorizate pe baza documentelor 
justificative. 

  

 Depozitare temporară pe categorii de deșeuri, pe 
platforma de beton montată. 

  

 Deșeurile refolosibile vor fi predate pe baza unei 
chitanțe către beneficiarul lucrării. Deșeurile 
refolosibile nu vor fi eliminate de companiile autorizate 
pe baza documentelor justificative, iar copiile acestora 
vor fi predate beneficiarului lucrării 
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Activitatea 
proiectului 

Descriere 
impact 

potențial 

Gradul 
impactului 

Măsuri de atenuare propuse Responsabilitate 

Costul 
activităților 

de 
atenuare[1] 

Emisiile posibile cu 
vehiculele de 
transport și 
impactul asupra 
calității aerului în 
orașul Tg Neamț 
din cauza: 

Emisiile de gaze 
ale particulelor 
suspendate cu 
praf și 
congestionare
a traficului în 
cadrul 
instituțiilor și 
zonei de 
servicii 
publice         

Local / în zona 
instituțiilor și 
serviciilor publice 

pe termen scurt / 
major 

  

        Șantierul, rutele de transport și locul de 
manipulare a materialelor trebuie pulverizate cu 
apă în zilele uscate și cu vânt; 

        Materialele de construcție trebuie depozitate în 
locuri adecvate acoperite pentru a reduce la 
minimum praful; 

        Încărcările vehiculelor care pot emite praf trebuie 
acoperite; 

        Utilizarea măștilor de protecție pentru muncitori 
în cazul în care apare praful; 

        Restricția vitezei vehiculului în locația de 
construcție; 

        Efectuați întreținerea periodică a vehiculelor și a 
utilajelor de construcții pentru a reduce scurgerile 
de uleiuri de motor, emisiile și dispersia poluării; 

        Nu este permisă arderea resturilor de la garda la 
sol. 

 Contractant - 

ofertant 

 supraveghetor 

                      PMU  

                      Specialist 

în protecție  

   

  

  

  

  

   

Posibilă perturbare 
a zgomotului ca 
urmare a utilizării 
echipamentelor în 
aer liber și a 
vehiculelor de 
transport care 
conduc pe șantier 

Local / în zona 
instituțiilor și 
serviciilor publice 

pe termen scurt / 
minor 

  

        Întreaga zonă de protecție împotriva zgomotului 
este situată în instituțiile publice și zona de servicii 
și aparține zonei cu nivelul maxim admisibil de 
zgomot ar trebui să fie 40dBA noaptea și 50dBA 
pentru seară și zi;  

        Lucrările de construcție nu ar trebui să fie 
permise în timpul nopții; operațiunile la fața locului 
vor fi limitate la orele 7.00 -19.00. 

 Contractant - 

ofertant 

 supraveghetor 

   

Contaminarea cu 
azbest ( din 
demolări) a zonei 
adiacente, a 
solului, a 
resurselor de apă. 

Local / în zona 
instituțiilor și 
serviciilor publice 

pe termen scurt / 
major 

  

        Identificați deșeurile care conțin azbest 
        Stabiliți coduri pentru deșeurile sortate, în 

conformitate cu Decizia 2000/532 / CE de stabilire 
a unei liste de deșeuri 

        Utilizați un operator de deșeuri autorizat pentru a 
elimina deșeurile de azbest folosind echipamente 
de siguranță adecvate 

        Eliminați deșeurile de azbest pe un depozit de 
deșeuri autorizat pentru a primi astfel de deșeuri 
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Activitatea 
proiectului 

Descriere 
impact 

potențial 

Gradul 
impactului 

Măsuri de atenuare propuse Responsabilitate 

Costul 
activităților 

de 
atenuare[1] 

Posibile efecte 
negative asupra 
mediului și efecte 
asupra sănătății ar 
putea apărea ca 
urmare a generarii 
diferitelor fluxuri de 
deșeuri 

  

  

  

  

  

Gestionarea 
necorespunzătoar
e a deșeurilor și nu 
în timpul colectării 
și transportului 
fluxurilor de 
deșeuri 

Local în zona 
instituțiilor și 
serviciilor publice 

  

  

pe termen scurt / 
major 

  

 Pregătirea, aprobarea și implementarea Planului de 
gestionare a deșeurilor aprobat de administrația 
locală; 
 Identificarea diferitelor tipuri de deșeuri pe șantier 
(sol, nisip, sticle, alimente etc.) și clasificarea 
corespunzătoare în conformitate cu Lista națională a 
deșeurilor (Monitorul Oficial nr.100 / 05); 
 Deșeurile principale vor fi clasificate la deșeurile 
Capitolul 17 „Deșeuri de construcții și demolări 
(inclusiv solul excavat din siturile contaminate)” cu 
codul de deșeuri 17 05 04 - Sol excavat, 17 09 04 - 
Deșeuri mixte de pe șantier; 
 S-ar putea găsi o cantitate mică de deșeuri 
municipale solide (alimente, băuturi), precum și 
deșeuri de ambalaje (hârtie, sticle, sticlă etc.). 
 Colectarea deșeurilor generate zilnic, selectarea 
deșeurilor, transportul și eliminarea finală în locuri 
adecvate (în funcție de tipul de deșeuri). 

 Contractant - 

ofertant 

 supraveghetor 

                      PMU  

                      Specialist 

în protecție  

   

   

 Colectarea, transportul și eliminarea finală a 

deșeurilor inerte și comunale; 

 Deșeurile periculoase posibile (uleiuri de motor, 

combustibili pentru vehicule) ar trebui colectate 

separat, iar colectorul și transportatorul autorizați ar 

trebui subcontractați pentru transport și aruncați în 

final deșeurile periculoase; 

 Materialele trebuie acoperite în timpul transportului 

pentru a evita dispersia deșeurilor; 

 Arderile deșeurilor de construcții ar trebui să fie 

interzise. 

 Contractant  

 supraveghetor 

  

   

  Copaci de mediu 
și natură  

Mediu  Supervizorul Clientului va înregistra 

numărul de copaci și zonele existente de 

iarbă naturală, înainte de începerea 

construcției. Antreprenorul va restabili 

                      

Supraveghetorul 

antreprenor PMU  

                      Specialist 
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Activitatea 
proiectului 

Descriere 
impact 

potențial 

Gradul 
impactului 

Măsuri de atenuare propuse Responsabilitate 

Costul 
activităților 

de 
atenuare[1] 

vegetația deteriorată, contra costului propriu în protecție  

  

  Sănătatea și 
siguranța 
comunităților 
afectate de 
proximitatea 
activităților de 
construcție, 
schimbarea 
modelului de 
trafic etc. 

    Termen 
scurt 

Protocoalele OHS, urmând Ghidul de Sănătate și 
Securitate pentru Mediu al Grupului Băncii Mondiale, 
sunt stabilite pentru a asigura siguranța comunității 
în timpul lucrărilor. 

  

 Inspectoratele locale și comunitățile de construcții și 
de mediu sunt notificate pentru activitățile proiectului. 
 Toate lucrările se desfășoară într-un mod sigur și 
disciplinat, conceput pentru a minimiza impactul 
asupra lucrătorilor și cetățenilor din apropiere 
 Sunt afișate semne clare de avertizare pentru 
transportul public și public cu privire la toate lucrările 
potențial periculoase. 
 Un sistem de control al traficului și instruirea 
personalului sunt organizate, în special pentru 
asigurarea accesului la instalație și a traficului intens 
din apropiere.  
 Sunt prevăzute pasaje și pasaje sigure pentru 
pietoni din locurile de transport în comun și vehicule 
de construcție. 
 Ajustarea orelor de lucru la modelele de trafic local, 
de exemplu, evitarea activităților majore de transport 
în timpul orei de vârf sau a perioadelor de mișcare a 
animalelor  
 Gestionarea activă a traficului de către personal 
instruit și vizibil de pe site, dacă este necesar pentru o 
trecere sigură și convenabilă pentru public. 
 Asigurarea accesului sigur și continuu la facilități de 
birou, magazine și reședințe în timpul activităților de 
renovare, dacă clădirile rămân deschise pentru public. 

                      

Supraveghetorul 

antreprenor PMU  

                      Specialist 

în protecție  
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Activitatea 
proiectului 

Descriere 
impact 

potențial 

Gradul 
impactului 

Măsuri de atenuare propuse Responsabilitate 

Costul 
activităților 

de 
atenuare[1] 

  Riscul de a 
răspândi virusul 
COVID 19 
printre lucrătorii 
la fața locului și 
membrii 
comunității care 
locuiesc în 
apropiere 

Mediu  Conformitatea cu Ghidul EHS al Grupului Băncii 
Mondiale, Ghidurile OMS COVID-19 și reglementările 
naționale 
 Folosiți GRM-ul proiectului pentru a transmite și 

gestiona imediat orice caz suspect de infecție 

 Raport de caz ( ES ) oficiale COVID-19 linii de 

asistență telefonică 

   Contractant 

   supraveghetor 

                      PMU 

   

Faza de operare  Gestionarea 
deșeurilor  

Impact pe 
termen mediu  

 Identificați deșeurile produse în exploatarea Curții 
 Urmați Planul de gestionare a deșeurilor aprobat la 
nivelul FIC  
 Urmați performanțele companiilor contractate 
pentru colectarea și evacuarea în siguranță a 
diferitelor tipuri de deșeuri   

Managementul FIC     

  

 

[1] Costul activităților de atenuare este definit de contractant în articolele relevante din documentele de licitație, fie într-un capitol distinct (Protecția mediului), fie  
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9. PLANUL DE MONITORIZARE DE MEDIU ȘI SOCIAL – CONSTRUIRE SEDIU NOUA JUDECĂTORIE TG NEAMȚ 

 

Ce 
parametru  trebuie monitorizat? 

Unde 
este parametrul 
monitorizat? 

Cum 
este 
monitorizat 
parametrul? 

Cand 
este 
parametrul 
monitorizat 
(frecvența de 
măsurare)? 

De ce 
este monitorizat 
parametrul? 

Responsabilitate 

Construcție 
de clădiri  

Funcționarea 
clădirii 

Demolare, construcții și faze operaționale 

Feedback (reclamații, întrebări și 
orice rapoarte ale infecțiilor 
legate de COVID 19) furnizate de 
lucrători, comunități care locuiesc 
în apropiere și publicul larg  

 Pe site 

 Proiecte 
canale GRM  

Jurnal de 
bord GRM 

Numărul de 
cazuri de 
feedback pe 
săptămână 

Număr de 
rapoarte de 
infecție cu 
COVID-19 
zilnic 

Pentru 
atenuarea 
riscurilor 
sociale și ale 
SSO 

Antreprenor - 
Responsabil H&S,   
supervizor,  
Specialist în 
salvgardare PMU 

  

Etapa proiectului: Activități de pregătire / Începerea construcției   

Măsurile de protecție a 
siguranței aplicate lucrătorilor în 
faza de demolare 

Pe site  Verificări 
vizuale și 
accrding cu 
procedura de 
demolare 

În faza de 
demolare 
și activități 
de curățare  

Pentru a preveni 
riscurile de 
sănătate și 
siguranță - răni 
mecanice în faza 
de demolare  
  

Antreprenor - 
Responsabil 
H&S,   
supervizor,  
Specialist în 
salvgardare 
PMU  

  

Praf și zgomot în faza de 
demolare  

Pe site  Verificări 
vizuale și 
accrding cu 
procedura de 
demolare 

În faza de 
demolare 
și activități 
de curățare 

Pentru a preveni 
contaminarea 
mediului cu 
potențial de azbest 
și praf aferent  
  
Pentru a preveni 
plângerile de la 
vecini pentru un 
nivel ridicat de 
zgomot 
  

Antreprenor - 
Responsabil 
H&S,   
supervizor,  
Specialist în 
salvgardare 
PMU 
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Ce 
parametru  trebuie monitorizat? 

Unde 
este parametrul 
monitorizat? 

Cum 
este 
monitorizat 
parametrul? 

Cand 
este 
parametrul 
monitorizat 
(frecvența de 
măsurare)? 

De ce 
este monitorizat 
parametrul? 

Responsabilitate 

Construcție 
de clădiri  

Funcționarea 
clădirii 

Colectarea și transportul 
demolării sau a deșeurilor 
periculoase (dacă există) 

Pe site - ul 
pentru 
identificarea 
deșeurilor 
periculoase și 
de depozitare 
temporară de 
siguranță 
  

Examinați 
lista de 
transport și 
condițiile de la 
depozitul  

Înainte de 
transportul 
deșeurilor 
periculoas
e (dacă 
există) 

Nu aruncați 
deșeurile 
periculoase din 
resturile de 
demolare pe 
lanseta deșeurilor 
municipale   

Contractant 
autorizat 
pentru 
colectarea și 
transportul 
deșeurilor 
periculoase 
(dacă există) 
UMP  

Specialist în 

protecție  

  

  

  

Măsurile de protecție a 
siguranței aplicate lucrătorilor în 
faza de construcție  

Pe șantier Verificări 
vizuale  

La 
începutul 
fiecărei zile 
lucrătoare 
în timpul 
activităților 
proiectului  

Pentru a preveni 
riscurile de 
sănătate și 
siguranță - răni 
mecanice   
Pentru a fi în 
conformitate cu 
reglementările 
naționale de 
sănătate 
comunitară și 
standardele OH&S 

Contractant - 
Ofertant  
supraveghetor 
Inspector 
comunal în 
municipiul Tg 
Neamț 
Specialist în 
salvgardare 
PMU 

  

Traficul de siguranță circulă pe 
șantier în instituțiile publice și 
zona de servicii din orașul Tg 
Neamț 

Pe site Monitorizare 
vizuală 

În timpul 
zilei de 
lucru  

Pentru a asigura 
fluxul de trafic 
coordonat prin 
orașul Tg Neamț 

Contractant - 
Ofertant  
supraveghetor 
Inspector 
comunal în 
municipiul Tg 
Neamț 

  

Pregătit și aprobat Planul de Pe site Examinați La Pentru a asigura Contractant -   
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Ce 
parametru  trebuie monitorizat? 

Unde 
este parametrul 
monitorizat? 

Cum 
este 
monitorizat 
parametrul? 

Cand 
este 
parametrul 
monitorizat 
(frecvența de 
măsurare)? 

De ce 
este monitorizat 
parametrul? 

Responsabilitate 

Construcție 
de clădiri  

Funcționarea 
clădirii 

gestionare a deșeurilor și 
punerea în aplicare a acestuia  

documentația 
și este 
necesară 
aprobarea de 
către 
supravegheto
r 

începutul 
lucrului cu 
material / e 
nou 

reducerea la 
minimum a 
riscurilor pentru 
manipularea 
necorespunzătoare
, eliminarea 
temporară / finală, 
colectarea și 
transportul 
  
  
  

Ofertant 
supraveghetor  

Colectarea și transportul, 
precum și eliminarea în 
siguranță a deșeurilor 
periculoase (dacă există) 

În ceea ce 
privește 
depozitarea 
temporară de 
siguranță 
  

Examinați 
lista de 
transport și 
condițiile de la 
depozitul  

Înainte de 
transportul 
deșeurilor 
periculoas
e (dacă 
există) 

Pentru a îmbunătăți 
practicile de 
gestionare a 
deșeurilor la nivel 
municipal și 
național / Nu 
aruncați deșeurile 
periculoase pe 
locurile de 
eliminare a 
deșeurilor  

Contractant 
autorizat 
pentru 
colectarea și 
transportul 
deșeurilor 
periculoase 
(dacă există)  
UMP  

Specialist în 

protecție  
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10. Anexe 1-8: 

Anexa 1. Cadrul  Legal si Instituțional privind Evaluarea Impactului de Mediu 
Anexa 2. Procedurile de licențiere și de autorizare din România 
Anexa 3. Politicile de salvgardare/ asiguratorii ale Băncii Mondiale 
Anexa 4. Orientări de mediu pentru Contracte de lucrări civile  
Anexa 5. Probleme principale privind deșeurile de azbest 
Anexa 6. Rezultatul consultarii publice  pentru Construirea Noului  Sediu al 

Judecătoriei Tg Neamț – a fi atasat 
Anexa 7. Galeria Foto pentru site-ul pentru Construirea Noului  Sediu al 

Judecătoriei Tg Neamț – a fi atasat 
Anexa 8. Examinarea impactului COVID 19 asupra proiectelor de construcții / 

lucrări civile   
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Anexa 1 

CADRUL LEGAL ȘI INSTITUȚIONAL PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI DE MEDIU 

 

Drept internațional  

1) Articolul 11 alineatul 2 din Constituția României (revizuit prin Legea nr. 429/2003) 
prevede că tratatele ratificate de Parlament conform legii fac parte din legislația 
națională.  

2) Următoarele tratate la care România este parte se referă la protecția habitatelor 
naturale:  

 Convenția Ramsar privind zonele umede (Ramsar, 1971), ratificată de România la 
21/9/91.  

 Delta Dunării și insula mică Braila au fost desemnate ca situri Ramsar.  

 Convenția privind conservarea speciilor migratoare (Bonn, 1979), ratificată de 
România la 1/7/98.  

 Convenția privind diversitatea biologică (Rio de Janeiro, 1992), ratificată de 
România la 17/8/94.  

 Convenția privind conservarea vieții sălbatice din Europa și a habitatelor naturale 
(Berne, 1979). Aderarea României la 18/5/93.  

 Convenția privind protecția patrimoniului cultural și natural mondial (Paris, 1972). 
Aderarea României la 16/5/90. Mai multe zone, inclusiv Delta Dunării, sunt 
desemnate ca Patrimoniu Mondial UNESCO.  

 Convenția privind protecția fluviului Dunărea semnată în 1994.  

3) În ceea ce privește evaluarea de mediu, tratatele relevante ratificate de România 
includ:  

 Convenția CEE-ONU privind accesul la informație, participarea publicului la luarea 
deciziilor și accesul la justiție în probleme de mediu (Aarhus, 1998), ratificată de 
România prin Legea nr. 86/2000.  

 Convenția privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier 
(Espoo, 1991), ratificată de România prin Legea nr. 22/2001.  

4) Următoarele tratate ratificate de România se referă la bunuri culturale :  

 Convenția europeană privind protecția patrimoniului arheologic (revizuită) (Valetta, 
1992), ratificată de România 20/11/97.  

 Convenția privind protecția patrimoniului cultural și natural mondial (Paris, 1972). 
Aderarea României la 16/5/90. Mai multe zone, inclusiv Delta Dunării, sunt 
desemnate ca Patrimoniu Mondial UNESCO.  

 Uniunea Europeană - acquis communautaire 

5) Textele juridice relevante includ:  

 Tratatul privind aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană, 
semnat de statele membre ale UE și Bulgaria și România, la Luxemburg, la 25 
aprilie 2005.  

 Protocolul privind condițiile și modalitățile de aderare a Republicii Bulgaria și a 
României la Uniunea Europeană (anexa VII, lista menționată la articolul 20 din 
protocol, măsuri tranzitorii, România, secțiunea 9 privind mediul).  

6) Environmental AssessmentEvaluarea de mediu 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ro&u=http://conventions.coe.int/Treaty/EN/WhatYouWant.asp%3FNT%3D143%26CM%3D8%26DF%3D15/04/02
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 Directiva 2011/92 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 
2011 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra 
mediului.  

 Directiva 2001/42 / CE privind evaluarea strategică de mediu.  

 Prevenirea și controlul poluării 

 Directiva 2010/75 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 
2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării).  

7) Managementul deșeurilor 

 Directiva 1999/31 / CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind depozitarea 
deșeurilor.  

 Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 
iunie 2006 privind transferurile de deșeuri.  

 Directiva 2008/98 / CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 
2008 privind deșeurile.  

 Directiva Consiliului 86/278 / CEE din 12 iunie 1986 privind protecția mediului, în 
special a solului, în cazul utilizării nămolurilor de epurare în agricultură (astfel cum 
a fost modificată prin Directiva 91/692 / CEE, 14 aprilie 2003, CE nr. 219/2009).  

 Directiva 94/62 / CE a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind ambalarea și 
ambalarea deșeurilor (implementată prin Deciziile 97/129 / CE și 97/138 / CE ale 
Comisiei și modificată prin Directiva 2004/12, Directiva 2005/20, Regulamentul 219 
/ 2009, Directiva 2/2013, Directiva 720/2015).  

8) Water and Waste WaterApă și ape reziduale 

 Directiva 91/271 / CEE a Consiliului din 21 mai 1991 privind epurarea apelor urbane 
reziduale, astfel cum a fost modificată prin Directiva 98/15 / CE a Comisiei, 
Regulamentul 1882/2003, Regulamentul 1137/2008, Directiva 2013/64 / UE.  

 Directiva 98/83 / CE a Consiliului din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei 
destinate consumului uman, astfel cum a fost modificată prin Regulamentul nr. 
1882/2003, Regulamentul 596/2009.  

 Directiva 2000/60 / CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 
2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei.  

 Directiva 2006/11 / CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 februarie 
2006 privind poluarea cauzată de anumite substanțe periculoase evacuate în mediul 
acvatic al Comunității.  

9) Protecția naturii 

 Directiva 92/43 / CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor 
naturale și a florei și faunei sălbatice.  

10) Calitatea aerului 

 Directiva 2008/50 / CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 
privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa.  

Legislația română 

11) Legislația relevantă din România include următoarele:  

12) Evaluarea de mediu 

 OUG 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006. Legea 
cadru privind protecția mediului.  
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 HG 445/2009 (publicată în M.Of nr.481 din 13/07/2009). Procedura-cadru pentru 
evaluarea impactului asupra mediului și aprobarea listei proiectelor publice și 
private care fac obiectul acestei proceduri.  

 O.M. 135/2010 (publicat în M.Of. nr.274 din 04/27/2010) pentru aprobarea 
metodologiei de aplicare a EIM.  

 O.M. 863/2002 (publicat în M.Of. nr.52 din 01/30/2003). Orientări privind 
metodologia EIM (încadrarea, scopul și revizuirea studiului).  

 O.M. 864/2002 (publicat în M.Of. 397 din 06/09/2003) privind procedurile și 
consultarea publică în cazul impacturilor transfrontaliere.  

 O.M. 1026/2009 (publicat în M.Of 562 din 08/12/2009) pentru aprobarea condițiilor 
pentru elaborarea raportului de mediu, a EIM și a altor documentații de mediu.  

 O.M. 1798/2007 (publicat în M.Of. 808 din 11/27/2007) Metodologia de eliberare a 
autorizației de mediu.  

13) Strategic Environmental AssessmentEvaluarea strategică de mediu 

 HG nr. 1076/2004 (publicată în O.M. nr. 707 din 05.08.2004) cu privire la 
procedurile de evaluare ecologică a planurilor și programelor.  

 O.M. 995/2006 privind lista planurilor și a programelor care fac obiectul procedurii 
de evaluare a mediului.  

14) Protecția naturii 

 OUG 57/2007 privind ariile naturale protejate și conservarea habitatelor naturale, a 
florei și faunei sălbatice.  

 HG 230/2003 

 O.M. 552/2003 

 O.M. 1052/2014 

15)  Deșeuri, ape reziduale, poluarea aerului și zgomotului 

 O.M. 662/2006 pentru aprobarea procedurii și a competențelor de eliberare a 
autorizațiilor și autorizațiilor de gospodărire a apelor  

 Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările ulterioare  

 O.M. nr. 1012/ 2005 pentru aprobarea procedurii de acces public de informare în 
domeniul managementului apelor  

 O.M. nr. 1182/2005 MOEWM și 1270/2005 MOFRD pentru aprobarea Codului bunelor 
practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse 
agricole, astfel cum a fost modificat prin O.M. 990/2015.  

 O.M. nr. 296/216/2005 privind Programul-cadru de acțiuni pentru elaborarea 
programelor de acțiune în zonele vulnerabile la poluarea cu nitrați proveniți din 
surse agricole  

 O.M. nr. 242/197/2005 privind sistemul de monitorizare a limbii tropicale din 
zonele vulnerabile și potențial vulnerabile  

 Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată  

 HG 974/2004 privind inspecția și monitorizarea apei potabile  

 HG 349/2005 privind gestionarea deșeurilor solide  

 HG 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de evacuare a apelor 
uzate în mediul acvatic  

 HG 235/2007 privind gestionarea deșeurilor petroliere  
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 Legea 249/2015 privind gestionarea ambalajelor și ambalarea deșeurilor  

 HG 856/2002 privind evidența depozitării și colectării deșeurilor solide și aprobarea 
listei cuprinzând deșeurile periculoase  

 Legea 211/2011 privind deșeurile solide  

 Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.  

 HG 1470/2004 privind aprobarea Strategiei naționale de gestionare a deșeurilor 
solide și a Planului național de gestionare a deșeurilor solide.  

16) Bunuri culturale 

 Legea 422/2001 privind protecția monumentelor istorice, republicată  

 OG 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic, republicată  

 Legea 150/1997 privind ratificarea Convenției europene privind protecția 
patrimoniului arheologic (Valetta, 1996).  
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Anexa 2 

PROCEDURILE DE AUTORIZARE – ACORD DE MEDIU ÎN ROMÂNIA 

 

Introducere 

În conformitate cu Ordonanța de Urgență pentru Protecția Mediului nr. 195/2005, 
inclusiv actualizările respective - Hotărârea Guvernului nr. 445/2009 și O.M. nr. 863/2002 
și nr. 135/2010, procesul de luare a deciziilor privind EIM privind emiterea din Licența de 
Mediu pentru construirea și Permisul de Mediu de a funcționa este bine dezvoltată. 
Regulamentul privind protecția mediului stabilește cerințele și principiile EIM; HG 
445/2009 stabilește procedurile, în timp ce OM 863/2002 și 135/2010 prezintă în detaliu 
procedurile pentru EIM și pentru emiterea licenței de mediu. 

În baza legii române, orice dezvoltare a unei noi instalații sau modificarea unei 
instalații existente necesită aprobarea unei EIM înainte ca autorizația de mediu (acordul de 
mediu) și autorizația de exploatare (autorizația de mediu) să fie aprobate de APLP. Pentru 
activitățile care nu sunt incluse în lista de evaluare obligatorie a impactului asupra 
mediului (Anexele I și II la HG 445/2009), APM utilizează criterii de selecție pentru a 
determina dacă astfel de activități ar putea avea un impact semnificativ asupra mediului. 
Dispozitivele existente necesită un permis de mediu din partea APM, care include 
evaluarea conformității cu standardele de mediu (de exemplu, condițiile legate de aer, 
apă și sol reflectând standardele existente). 

HG 445/2009 prezintă etapele procedurii, cerințele pe care persoanele fizice sau 
juridice să le pregătească pentru studiile de impact și lista activităților care fac obiectul 
procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. În ansamblu, procedura EIM include o 
etapă de screening, o etapă de definire a domeniului și o etapă de validare. 

 

Procedurile de primire a unei licențe de mediu pentru construirea (sau acordul 
de mediu) 

Procedura de emitere a licenței de mediu pentru construire este descrisă în detaliu 
în etapele următoare și prezentată pe scurt în grafic. 

Etapa 1. Etapa de încadrare  inițială a noului proiect / investiție 

lucru este determinat de APM locale responsabile pentru locația (comună, oraș) unde 
se va dezvolta investiția. La solicitarea Acordului de mediu pentru construire,Beneficiarul 
este responsabil săprezinte APM locale sau Ministerului Mediului ( MM) un dosar tehnic care 
trebuie să conțină următoarea documentație: 

Formularul de solicitareal EIM în conformitate cu O.M. nr. 135/2010; această 
solicitare este transmisă în atenția APM locală sau MM în funcție de localizarea geografică 
a proiectului; 

Certificatul de urbanism și licențele și autorizațiile corespunzătoare (obținute la 
nivelul studiului de fezabilitate) în baza legii corespunzătoare; 

Contracte cu compania locală de deșeuri solide pentru colectarea deșeurilor solide și 
cu "Apele Romane" pentru evacuările de apă și canalizare (pot fi solicitate și alte 
autorizații de la utilități locale pe baza necesității); 

Memoriu tehnic (formular standard) în conformitate cu anexa nr. 2 la O.M. nr. 
1798/2007 (întocmit de consultantul / firma care a elaborat Studiul de fezabilitate); 

Notă tehnică (formularul tehnic standard) în conformitate cu OM nr. 839/2009 
(pregătită de consultantul / firma care a elaborat Studiul de fezabilitate); 

Taxă (diferă în funcție de stadiul procesului EIM); 

Anunț public / dezbatere publică privind cererea de obținere a Permisului de Mediu 
în conformitate cu Anexa 3 a OM nr. 1798/2007. 
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În cadrul APM este format un Comitet de analiza tehnică (CAT), care cuprinde 
membrii APM locali, Garda Națională de Mediu (GNM), Administrația Națională de Apă 
"Apele Române", Institutele sanitare și urbane și autoritățile responsabile pentru 
autorizațiile de mediu autorizații. Membrii CAT analizează documentația prezentată în 
dosarul tehnic și eliberează una dintre următoarele trei clasificări ale investițiilor 
proiectului:  

(i) activitățile au un impact nesemnificativ asupra mediului și, prin urmare, proiectul 
NU este supus procedurii de mediu; 

(ii) activitățile au un impact redus asupra mediului și se va aplica procedura 
simplificată de acordare a licențelor; sau 

(iii) activitățile au un impact semnificativ asupra mediului și se va aplica procedura 
completă de autorizare a mediului. 

Mai mult, (pentru cazurile (ii) și (iii)), autoritățile APM, împreună cu membrii CAT și 
Beneficiarul, vizitează site-ul viitoarei investiții pentru:  

(i) verificarea locației sale așa cum este prezentată în Dosarul tehnic; și 

(ii) să completeze Lista de control elaborată în conformitate cu OM nr. 863/2002. 

Etapa 2. Pregătirea Raportului EIM 

APM examinează și aprobă Lista de control care include concluziile prezentate de 
CAT, pe baza cărora anunță Beneficiarul obligația de a elabora studiul EIM (studiul de 
impact). 

Beneficiarul este obligat: 

• Să întocmească raportului EIM în conformitate cu OM nr. 863/2002. Raportul EIM 
trebuie elaborat numai de către persoane fizice sau firme de consultanță independente de 
Beneficiar și de persoana care a elaborat Studiul de Fezabilitate care sunt acreditate 
pentru elaborarea unor astfel de studii tehnice pentru Proiecte de Infrastructură / 
Investiții, inclusiv condițiile legale prevăzute în OM nr. 1026 / 2009; 

• Să angajeze, pe bază de contract și concurs prin procesul de expresie a interesului 
/ invitație de înaintare a propunerilor, a firmei/persoanei fizice care va întocmi raportul 
EIM; 

• Să pregătească și să suporte costurile aferente anunțului public de definire a 
proiectului (aceasta este cea de-a doua informare publică în cadrul aprobării procesului 
EIM);  

Etapa 3. Analiza raportului EIM 

În acest stadiu, APM este responsabilă cu următorii pași:  

(i) completează lista de control pentru procesul de analiză a raportului EIM 

(ii) pregătește consultarea publică; și  

(iii) comunică rezultatele Beneficiarului. 

Beneficiarul este obligat: 

• Să prezinte la APM locale raportul EIM, cu ajutorul firmei de consultanță care a 
elaborat EIM; 

• Să pregătească și să lanseze consultarea publica în prezența celor afectați, a ONG-
urilor sau a persoanelor interesate, inclusiv prezentarea proiectului și a Raportului EIM în 
timpul unei dezbateri publice; 

• Să evalueze discuțiile și concluziile primite în timpul consultării publice; 

• Să răspundă comentariilor și solicitărilor publicului printr-o soluție tehnică valabilă. 

Etapa 4. Luarea deciziei și eliberarea acordului de mediu pentru construcție 
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APM eliberează acordul de mediu pentru a începe construcția investiției în termen de 
30 de zile de la luarea deciziei finale. 

Beneficiarul este obligat: 

• Să anunțe publicul cuprivire la aprobarea licenței de mediu; 

• Să solicite autorizația de mediu pentru exploatare 

Observații: 

Raportul EIM este întocmit la nivelul studiului de fezabilitate al proiectului, în 
conformitate cu HG nr. 445/2009; 

Informațiile minime prezentate de Beneficiar în cursul cererii de obținere a licenței 
de mediu trebuie să fie completate și pe baza condițiilor recomandate de donatorii străini 
(BERD, BM, BEI) și / sau conform cerințelor legislației UE și legislației române în vigoare; 

Pentru investițiile obținute prin intermediul fondurilor ISPA sau SAPARD, condițiile de 
funcționare a proiectului stabilite prin autorizația de mediu vor lua în considerare limitele 
de evacuare a poluanților cerute de legislația UE și a legislației române. Cu toate acestea, 
limitele naționale vor prevala dacă sunt mai restrictive decât cele impuse de legislația UE. 

Avizul de mediu este valabil pe întreaga durată a construcției proiectului, dar va 
expira dacă lucrările de investiții nu vor începe în maxim 2 ani de la aprobarea sa. În 
perioada construcțiilor de investiții, autoritățile locale de protecție a mediului vor 
monitoriza condițiile impuse de avizul de mediu (vă rugăm să rețineți informații detaliate 
privind procesul de monitorizare în secțiunea următoare); 

Beneficiarul este obligat prin lege să informeze autoritățile de protecție a mediului 
în scris în orice moment în care există o modificare semnificativă a condițiilor inițiale ale 
proiectului pe baza cărora a fost emisă licența de mediu curentă. 

Procedurile de obținere a unui permis de mediu pentru exploatare 

Autorizația de mediu pentru exploatarea investițiilor cu impact semnificativ asupra 
mediului este emisă de APM în conformitate cu OM nr. 1798/2007. APM locala împreună cu 
Garda Națională de Mediu, precum și reprezentanți ai Agenției Naționale "Apele Române" 
inspectează amplasamentul după construcție și emite o notă tehnică cu observații la fața 
locului (de exemplu, Auditul de mediu). 

Auditul de mediu al instalațiilor existente este efectuat numai de persoane 
certificate de către investitor și include:  

(i) o listă de verificare care conține elemente caracteristice ale investiției 

(ii) un studiu de mediu care cuprinde colectarea datelor și revizuirea tehnică a 
tuturor aspectelor de mediu, înainte de a lua o decizie cu privire la amploarea 
potențialelor sau efectelor de mediu existente asupra sitului; și  

(iii) investigații la fața locului pentru a cuantifica gradul potențial de contaminare a 
sitului.Programele de conformitate sunt, de obicei, necesare pe baza rezultatelor auditului 
de mediu. 

Beneficiarul este obligat: 

• Să solicite autorizația de mediu la APM locală; 

• Să pregătească un dosar  tehnic, intocmai ca în cazul precedent; 

• Să anunțe publicul cu privire la cererea de a începe operațiunile; 

• Să reînnoiască anual autorizația după emitere (este valabilă timp de 5 ani). 

Standardele (limitele de mediu și de emisii) sunt de obicei urmate pentru a respecta 
protecția mediului în conformitate cu cerințele UE. În prezent există standarde ambientale 
pentru aer, zgomot, deșeuri și deversări de anumite substanțe în apă. 



 

55 

Capacitatea de monitorizare în timpul perioadei de construcție și după eliberarea 
permisului de mediu de exploatare. 

În timpul construcțiilor, APM împreună cu GNM și "Apele Romane" sunt responsabile 
cu vizitarea sitului proiectului și cu inspecția conformității cu mediul prevăzute în Licența 
de Mediu și Permisul de Mediu. 

Inspectorii GNM pot însoți inspectorii APM pentru vizite la fața locului în 
conformitate cu un program de inspecție. În urma vizitei la fața locului și verificării 
conformității, inspectorii pregătesc un raport pe baza căruia pot consilia operatorii cu 
privire la modul de îndeplinire a standardelor și a condițiilor de autorizare. Dacă o 
instalație / proiect nu respectă standardele relevante, va primi mai întâi un avertisment 
din partea inspectorului urmat de un anumit interval de timp necesar pentru a se ocupa de 
măsurile care respectă autorizația. Dacă aceste măsuri nu sunt îndeplinite, se va impune o 
amendă administrativă (mărimea amenzii variază în conformitate cu legislația). În cele din 
urmă, nerespectarea va duce la acțiuni în instanță. 
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Anexa 3 

POLITICILE DE SALVGARDARE/ ASIGURATORII ALE BĂNCII MONDIALE 

 

Mai jos sunt extrasele-cheie din procedurile operaționale - PO - care dau ideea 
mecanismelor preventive ale Băncii Mondiale și contribuie la înțelegerea și analizarea 
informațiilor privind politicile de mediu, sociale și juridice. 

OP 4.01 Evaluarea de Mediu 

EM reprezintă un proces a cărui amploare, profunzime și tip de analiză depind de 
natura, amploarea și potențialul impact asupra mediului ale proiectului propus. EM 
evaluează riscurile de mediu și impactul asupra mediului potențiale în zona de influență a 
proiectului; analizează alternativele proiectului; identifică modalități de îmbunătățire a 
selecției, amplasării, planificării, proiectării și implementării proiectului, prin prevenirea, 
reducerea la minimum, atenuarea sau compensarea impactului negativ asupra mediului și 
intensificarea impactului pozitiv; și include procesul de atenuare și gestionare a impactului 
negativ asupra mediului pe toată perioada implementării proiectului. EM ia în considerare 
mediul natural (aer, apă și sol); sănătatea și siguranța populației; aspecte sociale 
(strămutare involuntară, populații indigene și resurse culturale materiale); și aspecte de 
mediu transfrontaliere și globale. AM analizează în mod integrat aspectele naturale și 
sociale. EM este demarată cât mai curând posibil în procesul de elaborare a proiectului și 
este atent integrată în analiza economică, financiară, instituțională, socială și tehnică a 
proiectului propus.  

OP 4.04 Habitate naturale  

Banca promovează și sprijină conservarea habitatelor naturale și utilizarea optimă a 
terenurilor prin finanțarea proiectelor vizând conservarea mediului. Banca promovează 
reabilitarea habitatelor naturale degradate și nu sprijină proiectele care implică 
transformarea semnificativă sau degradarea habitatelor naturale vitale.  

OP 4.09 Combaterea dăunătorilor 

Pentru a sprijini beneficiarii împrumuturilor să combată dăunătorii care afectează 
agricultura sau sănătatea publică, Banca susține o strategie care promovează utilizarea 
metodelor de control biologic sau ecologic și reduce utilizarea pesticidelor chimice 
sintetice. Banca impune ca pesticidele pe care le finanțează să fie produse, ambalate, 
etichetate, manipulate, depozitate, eliminate și utilizate conform standardelor acceptate 
de Bancă. Liniile directoare pentru ambalarea pesticidelor ale FAO (Roma, 1985), Liniile 
directoare privind etichetarea pesticidelor (Roma, 1985), și Liniile directoare privind 
eliminarea reziduurilor de pesticide și recipientele pentru pesticide depozitate la ferme 
(Roma, 1985) sunt utilizate ca standarde minime. 

OP 4.11 Resurse culturale materiale 

Această politică vizează resursele culturale materiale, definite ca obiecte, 
amplasamente, structuri, grupuri de structuri mobile sau imobile și caracteristici și peisaje 
naturale cu valoare arheologică, paleontologică, istorică, arhitecturală, religioasă, estetică 
sau culturală de altă natură. Resursele culturale materiale includ orice vestigii rămase în 
urma populațiilor antice (locuri sfinte și câmpuri de luptă) situri naturale unice, precum 
cascadele și canioanele.  

Banca nu sprijină proiectele care constituie o amenințare la adresa resurselor 
culturale care constituie un bun public. Banca sprijină numai proiectele amplasate sau 
proiectate astfel încât să prevină efectele dăunătoare asupra mediului. 

OP 4.36 Păduri 

Managementul, protecția și dezvoltarea durabilă a ecosistemului forestier și a 
resurselor acestuia sunt necesare pentru reducerea sărăciei și dezvoltare durabilă. Banca 
nu finanțează plantații care presupun schimbarea utilizării sau degradarea habitatelor 
naturale vitale din cauza posibilelor riscuri la adresa biodiversității. Banca poate finanța 
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operațiuni de recoltare efectuate de mici proprietari, de comunități locale în cadrul 
activităților de gospodărire a pădurilor, sau de entități implicate în activități comune de 
gospodărire a pădurilor, dacă aceste operațiuni: (a) au atins un standard de gospodărire a 
pădurilor elaborat cu participarea substanțială a comunităților locale afectate, în 
concordanță cu principiile și criteriile privind gospodărirea responsabilă a pădurilor; sau (b) 
își asumă un plan de măsuri cu termene clare pentru atingerea unui astfel de standard. 
Planul de măsuri trebuie întocmit cu participarea substanțială a comunităților locale 
afectate și trebuie acceptat de bancă. 

OP 4.37 Siguranța barajelor 

Banca face distincți între barajele mici și cele de proporții. Barajele mici sunt cele 
care nu depășesc înălțimea de 15 m. Această categorie include, de exemplu, iazurile de 
fermă, barajele care opresc aluviunile și digurile de protecție. Pentru barajele mici, în 
general sunt suficiente măsurile generale de siguranță a barajelor proiectate de ingineri 
calificați.  

OP 7.50 Proiecte privind căile navigabile internaționale 

Această politică se aplică următoarelor tipuri de căi navigabile internaționale: (a) 
orice fluviu, canal, lac sau corp de apă asemănător care formează o delimitare sau orice 
rău sau corp de apă de suprafață care curge prin două sau mai multe state; (b) orice 
afluent sau alt corp de apă de suprafață care face parte din căile navigabile descrise la 
litera (a) de mai sus. Această politică se aplică următoarelor tipuri de proiecte: 
hidroelectrice, irigații, controlul inundațiilor, navigație, asanare, canalizare, industriale și 
alte proiecte asemănătoare care implică utilizarea sau posibila poluare a căilor navigabile 
internaționale descrise mai sus.  

OP 7.60 Proiecte în zone aflate în litigiu  

Proiectele din zone aflate în litigiu pot ridica diferite probleme delicate care 
afectează nu numai relațiile dintre Bancă și statele membre, ci și dintre țara în care se 
derulează proiectul și una sau mai multe țări învecinate. Pentru a nu aduce prejudicii 
poziției Băncii sau a țărilor în cauză, se va urmări soluționarea litigiilor în zonele în care se 
desfășoară un proiect în etapele incipiente.  
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Anexa 4 

LINII DIRECTOARE DE MEDIU PENTRU CONTRACTE DE LUCRĂRI CIVILE  

 

Contractorii vor fi obligați să aplice standarde și proceduri de construcție ecologice. 
Toate contractele de lucrări civile vor avea minimal următoarele prevederi privind 
protecția mediului: 

1. Se vor lua măsuri și precauții pentru a evita impactul negativ asupra mediului, 
neplăcerile sau perturbările care decurg din executarea lucrărilor. Acest lucru se va face 
prin evitare sau suprimare, ori de câte ori este posibil, mai degrabă decât prin reducerea 
sau atenuarea impactului odată generat.        

2. Se vor respecta toate legile și reglementările naționale și locale privind mediul. 
Atribuiți unor persoane din echipa responsabilitățile pentru punerea în aplicare a acțiunilor 
de mediu și de a primi îndrumare și instrucțiuni de la dirigintele de șantier sau de 
autoritățile de mediu.        

3. se vor minimaliza emisiile de praf pentru a evita sau a minimiza impactul negativ 
asupra calității aerului.        

4.Se vor mentine fluxurile de trafic pietonal și pentru vehicule și accesul publicului la 
locurile și facilitățile învecinate. Se vor furniza marcaje, lumini și pasaje temporare de 
ocolire a zonei de lucru  pentru siguranță și confort.        

5. Se vor preveni sau minimaliza vibrațiile și zgomotele cauzate de vehicule, 
echipamente și operațiuni de curățare prin sablare sau alte metode ce implică zgomot 
mare. 

6. Se va minimaliza perturbarea și se va asigura restabilirea vegetației acolo unde 
este deranjată ca o consecință a lucrărilor.        

7. Se vor proteja apele de suprafață, apele subterane și solul de poluare. Se vor 
colecta și elimina corespunzător deșeurile lichide din procesul de construcție. 
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Anexa 5 

PRINCIPALELE ASPECTE PRIVIND MATERIALELE CARE CONȚIN AZBEST (ACM) ȘI DEȘEURI 
DE AZBEST A FI CONSIDERATE IN CADRUL PMMS PENTRU CONSTRUIRE SEDIU 

JUDECĂTORIE TG NEAMȚ 

 

Azbestul face parte din grupul mineralelor  silicate fibroase prezente în mod natural. 
Odată a fost folosită pe scară largă în producția multor produse industriale și de uz casnic 
datorită proprietăților sale utile, incluzând protecția la foc, izolarea termică și electrică, 
stabilitatea chimică și termică și rezistența ridicată la tracțiune. Astăzi, totuși, azbestul 
este recunoscut ca o cauză a diferitelor boli și forme de cancer și este considerat un 
pericol pentru sănătate dacă este inhalat. 

Deoarece riscurile pentru sănătate asociate expunerii la azbest sunt acum 
recunoscute pe scară largă, organizațiile globale din domeniul sănătății și al lucrătorilor, 
institutele de cercetare și unele guverne au adoptat interdicții privind utilizarea 
comercială a azbestului. 

În Uniunea Europeană, utilizarea azbestului este interzisă de la 1 ianuarie 2005, iar în 
România printr-o hotărâre a Guvernului nr. 734/2006 aceasta a fost interzisă numai pentru 
materiale noi. Produsele care conțin azbest și care au fost instalate sau care funcționau 
înainte de 1 ianuarie 2005 pot fi utilizate până la sfârșitul ciclului lor de viață. 

Bunele practici constau în minimizarea riscurilor pentru sănătate asociate ACM prin 
evitarea utilizării lor în construcții și renovări noi și, în cazul în care sunt instalate 
materiale cu conținut de azbest, prin utilizarea standardelor recunoscute la nivel 
internațional și a celor mai bune practici pentru diminuarea impactului lor. În toate 
cazurile, Banca Mondială se așteaptă ca debitorii și alți clienți să folosească materiale 
alternative ori de câte ori este posibil. 

ACM trebuie evitat în construcții noi. În procesul de reconstrucție, demolare și 
eliminare a infrastructurii deteriorate, trebuie identificate pericolele privind azbestul și 
trebuie adoptat un plan de gestionare a riscurilor care să includă tehnici de eliminare și 
amplasamente la sfârșitul ciclului de viață. 

Produsele care conțin azbest (AC) includ panouri plate, panouri ondulate utilizate 
pentru acoperișuri, rezervoare de apă, apă și conducte de canalizare etc. Izolația termică 
care conține azbest și azbest pulverizat pentru izolare și amortizare acustică a fost larg 
utilizată în anii 1970 căutat în orice proiect care implică cazane și țevi izolate. 

Deoarece azbestul este adesea utilizat în construcții (în special pentru acoperișuri) în 
multe țări, inclusiv în România, acesta poate prezenta un risc pentru sănătatea lucrătorilor 
și a populației, care locuiesc în apropierea clădirilor care au nevoie de reparații capitale, 
înlocuind acoperișul sau demolarea. 

Specialiștii DIPFIE trebuie să informeze beneficiarii despre riscul potențial pentru 
sănătatea lor și să instruiască să nu folosească azbest ca material de construcție în timpul 
lucrărilor de construcție / reabilitare. 

Foile conținând azbest (AC) utilizate ca acoperișuri 

Orice produs de azbest sau material care este gata 
pentru eliminare este definit ca deșeuri de azbest. Deșeurile 
de azbest includ, de asemenea, materiale de construcție 
contaminate, unelte care nu pot fi decontaminate, 
echipamente de protecție individuală și cârpe umede 
folosite pentru curățare. Întotdeauna acest tip de deșeuri 
trebuie tratat ca "deșeuri periculoase". 

În acest sens, ACM și deșeurile de azbest trebuie să fie 
îndepărtate corespunzător, depozitate într-o zonă închisă 

separată și dispuse (cu consimțământul administrației locale și inspectorilor de mediu) 
într-un depozit de deșeuri în zona specială pentru eliminarea acestui tip de deșeuri. 
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DIPFIE trebuie să solicite antreprenorilor că îndepărtarea, repararea și eliminarea 
ACM vor fi efectuate într-un mod care să minimizeze expunerea la azbest a lucrătorilor și a 
comunității. 

În timpul lucrărilor de reconstrucție, lucrătorii trebuie să evite distrugerea foilor de 
azbest și să le dispună în mod corespunzător pe șantierele de construcții până la 
eliminarea finală. Lucrătorii trebuie să poarte echipament de protecție peste 
îmbrăcăminte, mănuși și respiratori în timpul lucrului cu foi de azbest. 

Îndepărtarea corespunzătoare a ACM este importantă nu numai pentru a proteja 
comunitatea și mediul, ci și pentru a preveni curățarea și refolosirea materialului 
îndepărtat. ACM trebuie să fie transportat în containere etanșe la un depozit de deșeuri 
sigur, operat într-un mod care să împiedice contaminarea aerului și a apei care ar putea 
rezulta din containerele rupte. 

Îndepărtarea și eliminarea deșeurilor de ACM și de azbest, precum și toate celelalte 
măsuri PMSM trebuie să fie incluse atât în specificațiile tehnice, cât și în listele de 
cantități . 

Contractorul trebuie să elaboreze PMMS  în funcție de amplasament, în cazul în care 
se vor conține cerințe privind ACM și deșeurile de azbest. 
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Anexa 6 

Rezultatul consultarii publice  pentru Construirea Noului  Sediu al Judecătoriei Tg Neamț – a fi 
atasat 
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Anexa 7 

Galeria Foto pentru site-ul pentru Construirea Noului  Sediu al Judecătoriei Tg Neamț – a fi atasat 
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Anexa 8 

Examinarea impactului COVID 19 asupra proiectelor de construcții / lucrări civile   

 

I. PROVOCĂRI LA LUCRĂRILE DE CONSTRUCȚIE  CIVILE.   

  

Proiectele care implică construcții / lucrări civile implică frecvent o forță de muncă mare, împreună cu 
furnizorii și sprijină funcțiile și serviciile. Forța de muncă poate cuprinde lucrători de pe piețele muncii 
internaționale, naționale, regionale și locale. Este posibil să fie nevoie să locuiască la fața locului de cazare, 
să se depună în comunități apropiate locurilor de muncă sau să se întoarcă la casele lor după muncă. Pot 

exista diferiți contractanți prezenți permanent pe site, care desfășoară diferite activități, fiecare cu lucrătorii 
dedicați. Lanțurile de aprovizionare pot implica furnizori internaționali, regionali și naționali care facilitează 
fluxul regulat de bunuri și servicii către proiect (inclusiv livrări esențiale pentru proiectulca combustibil, 
hrană și apă). Ca atare, va exista și un flux regulat de părți care intră și ies din site; servicii de  asistență, 
cum ar fi catering, servicii de curățenie, echipamente, livrări de materiale și aprovizionare și subcontractanți 
de specialitate, aduse pentru a livra elemente specifice lucrărilor. 

  

Având în vedere complexitatea și numărul concentrat de lucrători, potențialul de răspândire a bolilor 

infecțioase în proiectele care implică construcții este extrem de grav, precum și implicațiile unei asemenea 
răspândiri. Proiectele se pot confrunta cu un număr mare de forță de muncă care se îmbolnăvește, ceea ce 
va încuraja instalațiile de sănătate ale proiectului, are implicații asupra serviciilor locale de urgență și de 
sănătate și poate pune în pericol progresul lucrărilor de construcție și programul proiectului. Astfel de 
impacturi vor fi exacerbate atunci când forța de muncă este mare și / sau proiectul se află în zone 
îndepărtate sau sub-deservite. În astfel de circumstanțe, relațiile cu comunitatea pot fi încordate sau dificile 
și pot apărea conflicte, în special în cazul în care oamenii simt că sunt expuși la boli prin proiect sau trebuie 

să concureze pentru resurse rare. De asemenea, proiectul trebuie să exercite precauții adecvate împotriva 
introducerii infecției în comunitățile locale. 

  

II. CONTRACTUL DE CONSTRUCȚIE ACOPEREAZĂ ACEASTA SITUAȚIE? 

Având în vedere natura fără precedent a pandemiei COVID-19, este puțin probabil ca contractele de 
construcție / lucrări civile existente să acopere toate lucrurile pe care un contractant prudent va trebui să le 
facă. Cu toate acestea, primul loc pentru care un Împrumutat începe să fie cu contractul, care stabilește 
care sunt obligațiile existente ale unui contractant și modul în care acestea se raportează la situația actuală. 

  

Obligațiile privind sănătatea și siguranța vor depinde de ce tip de contract există (între Împrumutat și 
contractantul principal; între contractanții principali și subcontractanți). Va diferi dacă Împrumutatul a utilizat 
documentele standard de achiziții ale Băncii Mondiale (SPD) sau dacă a folosit documente de licitare 

naționale. Dacă a fost utilizat un document FIDIC, vor exista dispoziții generale referitoare la sănătate și 
siguranță. De exemplu, standardul FIDIC, condițiile contractului pentru construcție (ediția a doua 2017) 
prevede (în condițiile generale, clauza 6.7) că contractantul va fi obligat: 

• să ia toate măsurile de precauție necesare pentru a menține sănătatea și siguranța personalului 

contractantului 

• să numească un agent de securitate și sănătate la fața locului, care va avea autoritatea să emită directive 
în scopul menținerii sănătății și securității întregului personal autorizat să intre și să lucreze pe șantier și să 

ia măsuri de protecție pentru prevenirea accidentelor  

• să se asigure, în colaborare cu autoritățile locale de sănătate, că personalul medical, instalațiile de  prim 
ajutor, bolnavul bolnav, serviciile de ambulanță și orice alte servicii medicale specificate sunt disponibile în 
orice moment pe site și în orice spațiu de cazare  

• să se asigure că sunt făcute aranjamente adecvate pentru toate cerințele de bunăstare și igienă necesare 
și pentru prevenirea epidemiilor. 

  

În plus, condițiile particulare ale băncii includ o serie de cerințe relevante pentru contractant, inclusiv: 
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• să ofere instruire în domeniul sănătății și securității pentru personalul contractantulu i (care include 

lucrătorii proiectului și tot personalul pe care contractantul îl utilizează la fața locului, inclusiv personalul și 
alți angajați ai contractantului și subcontractanților și oricărui alt personal care îl asistă pe contractant în 
desfășurarea activităților proiectului)  

• să implementeze procese la locul de muncă pentru ca personalul contractantului să raporteze situații de 

muncă care nu sunt sigure sau sănătoase 

• oferă personalului contractantului dreptul de a raporta situații de muncă pe care cred că nu sunt sigure 
sau sănătoase și de a se îndepărta de o situație de muncă pe care au o justificare rezonabilă de a crede că 
prezintă un pericol iminent și grav pentru viața sau sănătatea lor (fără represalii pentru raportare sau 

scoaterea de la sine)  

• necesită măsuri pentru a evita sau reduce răspândirea bolilor, inclusiv măsuri pentru evitarea sau 
minimizarea transmiterii bolilor transmisibile care pot fi asociate cu afluxul de muncă temporară sau 

permanentă legată de contract.  

• să furnizeze un mecanism ușor accesibil de soluționare a problemelor la locul de muncă. 

  

III. CE AR TREBUI SA FACA CLIENTUL ? 

UMP-urile ar trebui să confirme că proiectele ( i ) iau măsuri de precauție adecvate pentru a preveni sau 
minimiza un focar de COVID-19 și (ii) au identificat ce trebuie să facă în caz de focar. Sugestii despre cum 
se face acest lucru sunt prezentate mai jos: 

• UMP, direct sau prin intermediul Inginerului de Supraveghere, ar trebui să solicite detalii în scris de la 
contractantul principal despre măsurile luate pentru a face față riscurilor. După cum s-a menționat în 
secțiunea 3, contractul de construcție ar trebui să includă cerințe de sănătate și siguranță, iar acestea pot fi 
utilizate ca bază pentru identificarea și cerințele de punere în aplicare a măsurilor specifice COVID-19. 
Măsurile pot fi prezentate ca un plan de urgență, ca o extensie a planului de pregătire de urgență și de 

pregătire a proiectului sau ca proceduri de sine stătătoare. Măsurile pot fi reflectate în revizii la manualul de 
securitate și securitate al proiectului. Această solicitare trebuie făcută în scris (după orice procedură 
relevantă prevăzută în contractul dintre Împrumutat și contractant). 

• În formularea cererii, poate fi util ca PIU să specifice zonele care ar trebui acoperite. Aceasta ar trebui să 

includă elementele prevăzute în secțiunea de mai jos și să țină seama de îndrumările oferite de autoritățile 
naționale, OMS și alte organizații. 

• UMP ar trebui să solicite Antreprenorului să convoace regulat întâlniri cu specialiștii în proiecte de 
sănătate și securitate și personalul medical (și, după caz, cu autoritățile locale de sănătate) și să ia sfatul 

lor în proiectarea și punerea în aplicare a măsurilor convenite.  

• Acolo unde este posibil, o persoană în vârstă trebuie identificată ca un punct focal pentru a trata 
problemele COVID-19. Acesta poate fi un supraveghetor de muncă sau un specialist în sănătate și 
securitate. Această persoană poate fi responsabilă pentru coordonarea pregătirii șantierului și pentru a se 

asigura că măsurile luate sunt comunicate lucrătorilor, celor care intră pe șantier și comunității locale. De 
asemenea, este recomandabil să desemnați cel puțin o persoană de rezervă, în cazul în care punctul focal 
se îmbolnăvește; persoana respectivă ar trebui să fie conștientă de aranjamentele care sunt în vigoare. 

• Pe site-urile unde există un număr de contractanți și, prin urmare, (de fapt) forțe de muncă diferite, 
solicitarea ar trebui să sublinieze importanța coordonării și comunicării între diferitele părți. În caz de 
necesitate, UMP ar trebui să solicite contractantului principal să pună la punct un protocol pentru ședințele 
periodice ale diferiților contractanți, care să solicite fiecăruia să numească un membru al personalului 
desemnat (cu rezervă) pentru a participa la astfel de reuniuni. Dacă întâlnirile nu pot fi organizate personal, 
acestea ar trebui să fie organizate folosind orice IT-ul este disponibil. Eficiența măsurilor de atenuare va 
depinde de cea mai slabă punere în aplicare și, prin urmare, este important ca toți contractanții și 

subcontractanții să înțeleagă riscurile și procedura de urmat. 

• UMP, direct sau prin intermediul Inginerului de Supraveghere, poate oferi sprijin proiectelor în identificarea 
măsurilor de atenuare adecvate, în special în cazul în care acestea vor implica interfața cu serviciile locale, 
în special cu serviciile de sănătate și de urgență. În multe cazuri, UMP poate juca un rol valoros în 

conectarea reprezentanților proiectului cu agențiile guvernamentale locale și contribuind la coordonarea 
unui răspuns strategic, care ține cont de disponibilitatea resurselor. Pentru a fi cele mai eficiente, proiectele 
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ar trebui să se consulte și să se coordoneze cu agențiile guvernamentale relevante și cu alte proiecte din 

apropiere. 

• Muncitorii ar trebui încurajați să utilizeze mecanismul de soluționare a proiectului existent pentru a raporta 
îngrijorările legate de COVID-19, pregătirile făcute de proiect pentru a aborda problemele legate de COVID-
19, modul de implementare a procedurilor și preocupările legate de sănătatea co-copiilor lor. lucrători și alte 

categorii de personal. 

  

IV. CE SĂ FACA CONTRACTORUL? 

Antreprenorul ar trebui să identifice măsuri pentru a rezolva situația COVID-19. Ceea ce va fi posibil va 

depinde de contextul proiectului: locația, resursele existente ale proiectului, disponibilitatea consumabilelor, 
capacitatea serviciilor locale de urgență / sănătate, măsura în care virusul există deja în zonă. O abordare 
sistematică a planificării, recunoașterea provocărilor asociate cu circumstanțele în schimbare rapidă, va 
ajuta proiectul să pună la punct cele mai bune măsuri posibile pentru a rezolva situația. După cum s-a 
discutat mai sus, măsurile de abordare a COVID-19 pot fi prezentate în diferite moduri (ca un plan de 
urgență, ca o extindere a planului de pregătire de urgență și de pregătire existent sau ca proceduri de sine 
stătătoare). OIP-urile și contractorii ar trebui să se refere la îndrumările emise de autoritățile relevante, atât 

la nivel național, cât și internațional (de ex. OMS), care este actualizat periodic. 

  

Abordarea COVID-19 pe un site de proiect depășește sănătatea și securitatea în muncă și este o problemă 
mai amplă a proiectului, care va necesita implicarea diferiților membri ai unei echipe de management de 
proiect. În multe cazuri, cea mai eficientă abordare va fi stabilirea de proceduri pentru a rezolva problemele, 
apoi asigurarea implementării sistematice a acestor proceduri. Dacă este cazul, având în vedere contextul 
proiectului, ar trebui creată o echipă desemnată să abordeze problemele COVID-19, inclusiv reprezentanții 
UMP, inginerul de supraveghere, conducerea (de exemplu, managerul de proiect) al contractantului și 

subcontractanților, securitatea și profesioniștii medicali și OHS. . Procedurile ar trebui să fie clare și directe, 
îmbunătățite, după caz, și supravegheate și monitorizate de către punctele focale COVID-19. Procedurile ar 
trebui documentate, distribuite tuturor contractanților și discutate în cadrul reuniunilor periodice pentru a 
facilita gestionarea adaptivă. Problemele expuse mai jos includ un număr care reprezintă un management 
bun preconizat al locului de muncă, dar sunt deosebit de pertinente în pregătirea răspunsului proiectului la 
COVID-19. 

  

(a) EVALUAREA CARACTERISTICILOR MUNCII Multe locuri de construcții vor avea un amestec de 
lucrători, de exemplu, lucrători din comunitățile locale; lucrători dintr-o altă parte a țării; lucrători dintr-o altă 
țară. Muncitorii vor fi angajați în termeni și condiții diferite și vor fi cazați în moduri diferite. Evaluarea 
acestor aspecte diferite ale forței de muncă va ajuta la identificarea măsurilor de atenuare adecvate: 

• Antreprenorul trebuie să pregătească un profil detaliat al forței de muncă al proiectului, activitățile cheie de 
lucru, programul pentru desfășurarea acestor activități, durate diferite ale contractului și rotații (de exemplu, 
4 săptămâni în urmă, 4 săptămâni de concediu).  

• Aceasta ar trebui să includă o defalcare a lucrătorilor care locuiesc la domiciliu (adică lucrători din 

comunitate), lucrători care se află în cadrul comunității locale și lucrători în cazarea la fața locului. Acolo 
unde este posibil, ar trebui să identifice și lucrătorii care pot fi mai expuși riscului de la COVID-19, cei cu 
probleme de sănătate care stau la baza sau care ar putea fi altfel expuși riscului. 

• Ar trebui să se ia în considerare modalitățile prin care se poate reduce la minimum mișcarea în site și în 

afara acesteia. Aceasta ar putea include prelungirea duratei contractelor existente, pentru a evita lucrătorii 
care se întorc acasă în zonele afectate sau revenirea pe site din zonele afectate. 

• Muncitorii cazați la fața locului ar trebui să fie obligați să minimizeze contactul cu persoanele din 

apropierea site-ului și, în anumite cazuri, să li se interzică părăsirea site-ului pe durata contractului, astfel 
încât contactul cu comunitățile locale să fie evitat.  

• Ar trebui să se ia în considerare necesitatea ca lucrătorii care se află în comunitatea locală să se 
deplaseze la unitatea de cazare (sub rezerva disponibilității) acolo unde aceștia ar fi supuși acelorași 

restricții.  
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• Muncitorii din comunitățile locale, care se întorc zilnic, săptămânal sau lunar, vor fi mai dificil de gestionat. 

Acestea ar trebui să fie supuse controalelor de sănătate la intrarea pe site (așa cum s-a arătat mai sus) și, 
la un moment dat, circumstanțele pot face necesar să le solicite fie să utilizeze cazare pe site, fie să nu vină 
la serviciu. 

  

(b) INTRAREA / Ieșirea pe site-ul de lucru și verificările privind începerea muncii Intrarea / ieșirea la locul 
de muncă ar trebui să fie controlată și documentată atât pentru lucrători, cât și pentru alte părți, inclusiv 
personalul de sprijin și furnizorii. Măsurile posibile pot include: 

• Stabilirea unui sistem pentru controlul intrării / ieșirii pe site, asigurarea limitelor site-ului și stabilirea 
desemnării punctelor de intrare / ieșire (dacă acestea nu există deja). Intrarea / ieșirea pe site ar trebui 
documentată. 

• Instruirea personalului de securitate pe sistemul (îmbunătățit) care a fost creat pentru asigurarea 
șantierului și controlul intrării și ieșirii, comportamentele necesare acestora în aplicarea unui astfel de 
sistem și orice considerente specifice COVID - 19.  

• Instruirea personalului care va monitoriza intrarea pe șantier, oferindu-le resursele de care au nevoie 
pentru documentarea intrării lucrătorilor, efectuarea verificărilor de temperatură și înregistrarea detaliilor 
oricărui lucrător căruia i se refuză intrarea.  

• Confirmarea faptului că lucrătorii sunt apți pentru muncă înainte de a intra pe șantier sau de a începe 
munca. În timp ce procedurile ar trebui să existe deja, ar trebui să se acorde o atenție specială lucrătorilor 
cu probleme de sănătate care stau la baza sau care ar putea fi altfel expuse riscului. Trebuie avut în vedere 
demobilizarea personalului cu probleme de sănătate care stau la baza acestora. 

• Verificarea și înregistrarea temperaturilor lucrătorilor și a altor persoane care intră pe site sau care 
necesită auto-raportare înainte sau pe intrarea pe site. 

• Furnizarea de informații zilnice lucrătorilor înainte de începerea muncii, cu accent pe considerente 

specifice COVID-19, inclusiv etichetă de tuse, igiena mâinilor și măsuri de distanțare, folosind demonstrații 
și metode participative.  

• În timpul ședințelor zilnice, reamintind lucrătorilor să se auto-monitorizeze pentru posibile simptome 
(febră, tuse) și să raporteze supraveghetorului lor sau punctul focal COVID-19 dacă au simptome sau se 

simt rău.  

• Împiedicarea unui lucrător dintr-o zonă afectată sau care a fost în contact cu o persoană infectată să se 
întoarcă pe site timp de 14 zile sau (dacă nu este posibil) izolarea unui astfel de lucrător timp de 14 zile.  

• Împiedicarea unui lucrător bolnav să intre pe șantier, trimitându-i la unitățile de sănătate locale, dacă este 
necesar sau necesitând izolarea la domiciliu timp de 14 zile. 

  

(c) Igiena GENERALĂ Cerințele privind igiena generală trebuie comunicate și monitorizate, pentru a 
include:  

• Instruirea lucrătorilor și a personalului la fața locului cu privire la semnele și simptomele COVID-19, modul 
în care este răspândit, cum să se protejeze (inclusiv spălarea periodică a mâinilor și distanțarea socială) și 
ce trebuie să facă dacă acestea sau alte persoane au simptome (pentru informații suplimentare a se vedea 
Consultanță OMS COVID-19 pentru public).  

• Plasarea afișelor și semnelor în jurul site-ului, cu imagini și text în limbile locale.  

• Asigurarea facilităților de spălare a mâinilor furnizate cu săpun, prosoape de hârtie de unică folosință și 
coșuri de deșeuri închise există în locuri cheie de pe șantier, inclusiv la intrări / ieșiri în zonele de lucru; 
unde există o toaletă, cantină sau distribuție de alimente sau furnizare de apă potabilă; în cazarea 
lucrătorilor; la stațiile de deșeuri; la magazine; iar în spațiile comune. În cazul în care instalațiile de spălare 
a mâinilor nu există sau nu sunt adecvate, ar trebui luate măsuri pentru amenajarea acestora. De 
asemenea, poate fi folosit un produs igienizant pe bază de alcool (dacă este disponibil, 60-95% alcool). 

• Verificați cazările lucrătorilor și evaluați-le în funcție de cerințele stabilite în ghidul IFC / BERD privind 
cazarea lucrătorilor: procese și standarde, care oferă îndrumări valoroase privind bunele practici pentru 
cazare. 
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• Renunțarea la o parte din spațiul de cazare pentru lucrători pentru auto-carantină de precauție, precum și 

izolarea mai formală a personalului care ar putea fi infectat (a se vedea punctul (f)). 

  

(d) CURĂȚAREA ȘI ELIMINAREA DEȘEURILOR Realizați curățarea periodică și minuțioasă a tuturor 
instalațiilor site-ului, inclusiv birouri, cazare, cantine, spații comune. Verificați protocoalele de curățare 
pentru echipamentele de construcții cheie (în special dacă sunt operate de diferiți lucrători). Aceas ta ar 
trebui să includă: 

• Furnizarea personalului de curățenie cu echipamente, materiale și dezinfectant adecvate pentru curățare.  

• Examinați sistemele generale de curățare, instruiți personalul de curățare cu privire la procedurile de 

curățare corespunzătoare și frecvența corespunzătoare în zonele de mare utilizare sau cu risc ridicat  

• În cazul în care se anticipează că curățătorii vor fi necesari pentru a curăța zonele care au fost sau sunt 
suspectate că au fost contaminate cu COVID-19, oferindu-le PPE corespunzătoare: rochii sau șorțuri, 
mănuși, protecție pentru ochi (măști, ochelari de protecție sau fețe) și cizme sau încălțăminte de lucru 

închise. În cazul în care PPE adecvat nu este disponibil, produsele de curățare ar trebui să aibă la 
dispoziție cele mai bune alternative disponibile. 

• Instruirea curățenilor în igiena corespunzătoare (inclusiv spălarea mâinilor) înainte, în timpul și după 
desfășurarea activităților de curățare; cum să utilizați în siguranță PPE (acolo unde este necesar); în 

controlul deșeurilor (inclusiv pentru PPE și materiale de curățare folosite). 

• Orice deșeuri medicale produse în timpul îngrijirii lucrătorilor bolnavi trebuie colectate în condiții de 
siguranță în containere sau saci desemnați și tratate și aruncate în conformitate cu cerințele relevante (de 
exemplu, naționale, OMS). În cazul în care este necesar arderea deschisă și incinerarea deșeurilor 

medicale, acest lucru ar trebui să fie pentru aslimited durata unui posibil. Deșeurile ar trebui reduse și 
segregate, astfel încât să fie incinerată doar cea mai mică cantitate de deșeuri (pentru informații 
suplimentare a se vedea instrucțiunile interimare OMS privind apa, canalizarea și gestionarea deșeurilor 
pentru COVID-19). 

  

(e) AJUSTAREA PRACTICILOR DE LUCRU Consideră modificările proceselor de lucru și a calendarului 
pentru a reduce sau minimiza contactul dintre lucrători, recunoscând că acest lucru poate avea impact 

asupra programului de proiect. Aceste măsuri ar putea include: 

• Scăderea dimensiunii echipelor de lucru.  

• Limitarea numărului de lucrători pe site în același timp. 

• Schimbarea la o rotație de lucru de 24 de ore.  

• Adaptarea sau reproiectarea proceselor de muncă pentru activități și activități specifice de muncă pentru a 
permite distanțarea socială și formarea lucrătorilor în aceste procese.  

• Continuarea instruirilor de siguranță obișnuite, adăugând considerente specifice COVID-19. Instruirea ar 
trebui să includă utilizarea corectă a EIP normal. Deși de la data acestei note, sfatul general este acela că 
lucrătorii în construcții nu necesită un PPE specific COVID-19, acest lucru ar trebui să fie examinat (pentru 
informații suplimentare a se vedea îndrumările interimare OMS privind utilizarea rațională a echipamentului 
personal de protecție (EPP) pentru COVID -19). 

• Revizuirea metodelor de lucru pentru a reduce utilizarea PPE pentru construcții, în cazul în care livrările 
devin rare sau PPE este necesar pentru lucrătorii medicali sau pentru curățenie. Aceasta ar putea include, 
de exemplu, încercarea de a reduce necesitatea măștilor de praf verificând dacă sistemele de stropire cu 
apă sunt în stare bună de funcționare și sunt menținute sau reducând limita de viteză pentru camioane de 
transport. 

• Organizarea (acolo unde este posibil) pentru pauze de lucru pentru a fi luate în zone în aer liber din 
șantier.  

• Luați în considerare modificarea layout-urilor cantinei și a perioadelor de masă în trepte pentru a permite 
distanțarea socială și accesul treptat la și / sau restricționarea temporară a accesului la facilitățile de 
agrement care pot exista pe site, inclusiv săli de sport. 

• La un moment dat, poate fi necesar să revizuim programul general al proiectului, pentru a evalua măsura 
în care acesta trebuie ajustat (sau munca oprită complet) pentru a reflecta practicile de muncă prudente, 
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expunerea potențială a lucrătorilor și a comunității și disponibilitatea consumabile, ținând cont de sfaturile și 

instrucțiunile guvernamentale. 

  

(f) SERVICII MEDICALE DE PROIECT Luați în considerare dacă serviciile medicale existente în proiect 
sunt adecvate, ținând cont de infrastructura existentă (dimensiunea postului clinic / medical, numărul de 
paturi, instalațiile de izolare), personalul medical, echipamentele și accesoriile, procedurile și instruirea. În 
cazul în care acestea nu sunt adecvate, luați în considerare modernizarea serviciilor, dacă este posibil, 
inclusiv: 

• Extinderea infrastructurii medicale și pregătirea zonelor în care pacienții pot fi izolați. Îndrumările privind 
amenajarea instalațiilor de izolare sunt prezentate în ghidurile interimare OMS cu privire la considerentele 
pentru carantina de persoane în contextul contenției pentru COVID-19). Instalațiile de izolare ar trebui să fie 
amplasate departe de spațiile de cazare și de activitățile în desfășurare. În cazul în care este posibil, 

lucrătorii ar trebui să fie prevăzuți cu o singură cameră bine ventilată (ferestrele deschise și ușa). În cazul în 
care acest lucru nu este posibil, instalațiile de izolare ar trebui să permită cel puțin 1 metru între lucrătorii 
din aceeași încăpere, separarea lucrătorilor cu perdelele, dacă este posibil. Muncitorii bolnavi ar trebui să-și 
limiteze mișcările, evitând zonele și facilitățile comune și să nu fie lăsați vizitatorii până când nu au simțit 
simptomele timp de 14 zile. Dacă trebuie să utilizeze zone și facilități comune (de exemplu, bucătării sau 
cantine), ar trebui să facă acest lucru numai atunci când lucrătorii neafectați nu sunt prezenți și zona / 
instalațiile ar trebui curățate înainte și după o astfel de utilizare.  

• Instruirea personalului medical, care ar trebui să includă sfaturi actuale ale OMS cu privire la COVID-19 și 
recomandări privind specificul COVID-19. În cazul în care este suspectată infecția cu COVID-19, furnizorii 
de servicii medicale de la fața locului ar trebui să urmeze îndrumările provizorii ale OMS cu privire la 
prevenirea și controlul infecțiilor în timpul îngrijirii sănătății atunci când se suspectează o nouă infecție cu 

coronavirus ( nCoV ) 

• Instruirea personalului medical în testare, dacă testele sunt disponibile.  

• Evaluarea stocului curent de echipamente, consumabile și medicamente la fața locului și obținerea unui 
stoc suplimentar, acolo unde este necesar și posibil. Aceasta ar putea include PPE medicale, cum ar fi 
halate, șorțuri, măști medicale, mănuși și protecția ochilor. Consultați îndrumările OMS cu privire la ceea ce 
este recomandat (pentru informații suplimentare a se vedea instrucțiunile provizorii OMS privind utilizarea 
rațională a echipamentelor de protecție personală (PPE) pentru COVID-19). 

• Dacă articolele din PPE nu sunt disponibile din cauza lipsei la nivel mondial, personalul medical din 
proiect ar trebui să fie de acord cu alternative și să încerce să le procure. Printre alternativele care pot fi 
întâlnite în mod obișnuit pe șantierele de construcții se numără măști de praf, mănuși de construcție și 
ochelari de vedere. Cu toate că aceste articole nu sunt recomandate, acestea trebuie utilizate ca ultimă 
soluție dacă nu există un PPE medical. 

• Ventilatoarele nu vor fi în mod normal disponibile pe locurile de muncă și, în orice caz, intubația ar trebui 
să fie condusă doar de personal medical cu experiență. În cazul în care un lucrător este extrem de bolnav 
și nu poate respira în mod corespunzător, trebuie să fie trimis imediat la spitalul local (a se vedea (g) mai 

jos). 

• Examinați metodele existente de gestionare a deșeurilor medicale, inclusiv sistemele de depozitare și 
eliminare (pentru informații suplimentare a se vedea instrucțiunile interimare ale OMS cu privire la apă, 
canalizare și gestionarea deșeurilor pentru COVID-19 și orientările OMS privind gestionarea în condiții de 

siguranță a deșeurilor din activitățile de sănătate) . 

  

(g) SERVICII MEDICALE LOCALE ȘI ALTE SERVICII Având în vedere domeniul de aplicare limitat al 
serviciilor medicale ale proiectului, proiectul poate fi necesar să trimită lucrătorii bolnavi la serviciile 
medicale locale. Pregătirea pentru aceasta include: 

• Obținerea de informații cu privire la resursele și capacitatea serviciilor medicale locale (de exemplu, 
numărul de paturi, disponibilitatea personalului instruit și a proviziilor esențiale).  

• Desfășurarea discuțiilor preliminare cu unități medicale specifice, pentru a conveni ce trebuie făcut în 

cazul în care lucrătorii bolnavi trebuie să fie sesizați.  
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• Luând în considerare modalitățile prin care proiectul poate fi în măsură să sprijine serviciile medicale 

locale în pregătirea pentru îmbolnăvirea membrilor comunității, recunoscând că persoanele în vârstă sau 
persoanele cu afecțiuni medicale preexistente necesită sprijin suplimentar pentru a avea acces la tratament 
adecvat dacă se îmbolnăvesc.  

• Clarificarea modului în care un lucrător bolnav va fi transportat la unitatea medicală și verificarea 

disponibilității unui astfel de transport.  

• Stabilirea unui protocol agreat pentru comunicațiile cu serviciile medicale locale de urgență. • Acordul cu 
serviciile medicale locale / facilitățile medicale specifice, sfera serviciilor care urmează să fie furnizate, 
procedura pentru preluarea pacienților și (după caz) eventualele costuri sau plăți care ar putea fi implicate. 

• De asemenea, trebuie pregătită o procedură pentru ca managementul de proiect să știe ce să facă în 
nefericitul caz în care un lucrător bolnav de COVID-19 moare. În timp ce procedurile normale ale proiectului 
vor continua să se aplice, COVID-19 poate ridica alte probleme din cauza naturii infecțioase a bolii. 

Proiectul ar trebui să facă legătura cu autoritățile locale relevante pentru a coordona ceea ce ar trebui făcut, 
inclusiv orice raportare sau alte cerințe din legislația națională. 

  

(h) OMS oferă sfaturi detaliate despre ceea ce trebuie făcut pentru a trata o persoană care se îmbolnăvește 
sau prezintă simptome care ar putea fi asociate cu virusul COVID-19 (pentru informații suplimentare a se 
vedea îndrumările interimare ale OMS cu privire la prevenirea infecțiilor și control în timpul asistenței 
medicale atunci când este suspectată o nouă infecție cu coronavirus ( nCoV )). Proiectul ar trebui să 
stabilească proceduri bazate pe riscuri care trebuie urmate, cu abordări diferențiate bazate pe gravitatea 

cazurilor (ușoară, moderată, severă, critică) și factorii de risc (cum ar fi vârsta, hipertensiunea, diabetul) 
(pentru informații suplimentare a se vedea îndrumările interimare OMS privind considerente operaționale 
pentru gestionarea cazurilor de COVID-19 în unitatea sanitară și în comunitate). Acestea pot include 
următoarele: 

• Dacă un lucrător are simptome de COVID-19 (de exemplu febră, tuse uscată, oboseală), lucrătorul trebuie 
îndepărtat imediat de la activitățile de muncă și izolat la fața locului.  

• Dacă testarea este disponibilă la fața locului, lucrătorul trebuie testat la fața locului. În cazul în care un test 
nu este disponibil la fața locului, lucrătorul trebuie transportat la unitățile de sănătate locale pentru a fi testat 

(dacă există teste disponibile). 

• Dacă testul este pozitiv pentru COVID-19 sau nu este disponibil testul, lucrătorul ar trebui să fie izolat în 
continuare. Acest lucru va fi fie la locul de muncă, fie acasă. Dacă acasă, lucrătorul trebuie transportat la 

domiciliul lor în transportul prevăzut de proiect. 

• Procedurile de curățare extinse cu dezinfectant cu conținut ridicat de alcool ar trebui întreprinse în zona în 
care a fost prezent lucrătorul, înainte de efectuarea lucrărilor ulterioare în zona respectivă. Instrumentele 
utilizate de lucrător trebuie curățate folosind dezinfectant și PPE aruncate. 

• Colaboratorii (adică muncitorii cu care lucrătorul bolnav era în contact strâns) ar trebui să li se solicite să 
înceteze munca și să li se ceară carantină timp de 14 zile, chiar dacă nu au simptome. 

• Familia și ceilalți contacte strânse ale lucrătorului trebuie să li se solicite carantină timp de 14 zile, chiar 
dacă nu au simptome.  

• Dacă se confirmă un caz de COVID-19 la un lucrător pe șantier, vizitatorii ar trebui să fie restricționați să 
intre în șantier și grupurile de lucrători ar trebui izolați unul de celălalt cât mai mult posibil.  

• Dacă lucrătorii locuiesc acasă și au un membru al familiei care are un caz confirmat sau suspectat de 
COVID19, lucrătorul ar trebui să se carantineze singuri și să nu fie permis pe site-ul proiectului timp de 14 

zile, chiar dacă nu au simptome.  

• Muncitorii trebuie să plătească în continuare pe parcursul perioadelor de boală, izolare sau carantină sau 
dacă li se cere să înceteze munca, în conformitate cu legislația națională.  

• Îngrijirile medicale (indiferent dacă sunt la fața locului sau într-un spital sau clinică locală) necesare unui 
lucrător ar trebui să fie plătite de angajator. 
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( i ) CONTINUITATEA OFERILOR ȘI ACTIVITĂȚILOR PROIECTULUI În cazul în care se produce COVID-

19, fie pe site-ul proiectului, fie în comunitate, accesul la site-ul proiectului poate fi restricționat, iar circulația 
livrărilor poate fi afectată. 

• Identificați persoanele de rezervă, în cazul în care persoanele cheie din cadrul echipei de management al 
proiectului (UMP, Inginer de Supraveghere, Antreprenor, subcontractanți) se îmbolnăvesc și comunicați 

cine sunt astfel încât oamenii să conștientizeze aranjamentele care au fost puse în aplicare. .  

• Documentați procedurile, astfel încât oamenii să știe ce sunt și nu se bazează pe cunoștințele unei 
persoane.  

• Înțelegeți lanțul de aprovizionare pentru aprovizionarea necesară cu energie, apă, alimente, consumabile 
medicale și echipamente de curățare, luați în considerare cum ar putea fi afectat și ce alternative sunt 
disponibile. Este importantă revizuirea timpurie proactivă a lanțurilor de aprovizionare internaționale, 
regionale și naționale, în special pentru acele aprovizionări critice pentru proiect, de exemplu combustibil, 

alimente, medicamente, curățenie și alte livrări esențiale). Planificarea unei întreruperi de 1-2 luni a 
bunurilor critice poate fi adecvată pentru proiectele din zone mai îndepărtate. 

• Plasați comenzi pentru / procurați consumabile critice. Dacă nu este disponibil, luați în considerare 
alternativele (acolo unde este posibil). 

• Luați în considerare modalitățile de securitate existente și dacă acestea vor fi adecvate în cazul 
întreruperii operațiunilor normale ale proiectului.  

• Luați în considerare în ce moment poate deveni necesar ca proiectul să reducă semnificativ activitățile 
sau să înceteze complet activitatea, și ce ar trebui făcut pentru a se pregăti pentru acest lucru și pentru a 
reîncepe activitatea atunci când devine posibil sau posibil. 

  

(j) FORMAREA ȘI COMUNICAREA CU MUNCITORII Muncitorii trebuie să li se ofere periodic oportunități 
de înțelegere a situației lor și de modul în care se pot proteja cel mai bine pe ei înșiși, familiile lor și 

comunitatea. Aceștia ar trebui să fie informați cu privire la procedurile care au fost puse în aplicare de 
proiect și la propriile responsabilități în implementarea acestora. • Este important să conștientizăm că în 
comunitățile apropiate site-ului și în rândul lucrătorilor fără acces la managementul de proiect, social media 
este probabil să fie o sursă majoră de informații. Acest lucru crește importanța informării și angajării 
periodice cu lucrătorii (de exemplu, prin instruire, primării, cutii de instrumente), care subliniază ce face 
conducerea pentru a face față riscurilor COVID-19. Frica atrăgătoare este un aspect important al liniștii 
sufletești și a continuității afacerilor. Lucrătorii ar trebui să li se ofere posibilitatea de a pune întrebări, de a-

și exprima îngrijorările și de a face sugestii. 

• Instruirea lucrătorilor ar trebui să fie organizată în mod regulat, așa cum s-a discutat în secțiunile de mai 
sus, pentru a oferi lucrătorilor o înțelegere clară a modului în care sunt așteptați să se comporte și să își 
îndeplinească sarcinile de muncă.  

• Instruirea trebuie să abordeze probleme de discriminare sau prejudecăți în cazul în care un lucrător se 
îmbolnăvește și să ofere o înțelegere a traiectoriei virusului, unde lucrătorii se întorc la muncă.  

• Instruirea ar trebui să acopere toate problemele care ar fi în mod normal necesare pe locul de muncă, 
inclusiv utilizarea procedurilor de securitate, utilizarea PPE în construcții, probleme de sănătate și 
securitate în muncă și codul de conduită, ținând cont de practicile de muncă.  

• Comunicările ar trebui să fie clare, bazate pe fapt și concepute pentru a fi ușor înțelese de lucrători, de 
exemplu prin afișarea afișelor la spălarea mâinilor și la distanțarea socială și ce trebuie făcut dacă un 
lucrător prezintă simptome. 

  

(k) COMUNICAREA ȘI CONTACTUL CU COMUNITATEA Relațiile cu comunitatea trebuie gestionate cu 
atenție, punând accentul pe măsurile care sunt puse în aplicare pentru a proteja atât lucrătorii, cât și 
comunitatea. Comunitatea poate fi preocupată de prezența lucrătorilor non-locali sau de riscurile pentru 

comunitate de către lucrătorii locali prezența pe site-ul proiectului. Proiectul ar trebui să stabilească 
procedurile bazate pe riscuri care trebuie respectate, care pot ref lecta îndrumările OMS (pentru mai multe 
informații, a se vedea Planul de acțiune OMS Comunicare pentru risc și implicare comunitară (RCCE) 
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Orientare pentru planul de acțiune COVID-19 Pregătire și răspuns). Trebuie luate în considerare 

următoarele bune practici: 

• Comunicările ar trebui să fie clare, regulate, bazate pe fapt și concepute pentru a fi ușor înțelese de către 
membrii comunității.  

• Comunicările ar trebui să utilizeze mijloacele disponibile. În cele mai multe cazuri, întâlniri față în față cu 
comunitatea sau reprezentanții comunității nu vor fi posibile. Trebuie utilizate alte forme de comunicare; 
afișe, broșuri, radio, mesaje text, întâlniri electronice. Mijloacele utilizate ar trebui să țină seama de 
capacitatea diferiților membri ai comunității de a le accesa, pentru a se asigura că comunicarea ajunge la 
aceste grupuri. 

• Comunitatea ar trebui să fie conștientă de procedurile instituite pe site pentru a rezolva problemele legate 
de COVID-19. Aceasta ar trebui să includă toate măsurile care sunt puse în aplicare pentru a limita sau a 
interzice contactul dintre lucrători și comunitate. Acestea trebuie comunicate clar, deoarece unele măsuri 

vor avea implicații financiare pentru comunitate (de exemplu, dacă lucrătorii plătesc pentru cazare sau 
folosesc facilități locale). Comunitatea ar trebui să fie înștiințată despre procedura de intrare / ieșire pe 
șantier, pregătirea fiind oferită lucrătorilor și procedura care va fi urmată de proiect în cazul în care un 
lucrător se îmbolnăvește. 

• Dacă reprezentanții proiectului, contractanții sau lucrătorii interacționează cu comunitatea, aceștia ar 
trebui să practice distanțarea socială și să urmeze alte îndrumări COVID-19 emise de autoritățile relevante, 
atât la nivel național, cât și internațional (de ex. OMS). 

 


