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CHESTIONAR DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 

în cadrul programului: 

FGM 2020 – EDIȚIA REVITALIZARE URBANĂ 

Nr: 2020 –SPF-RU – 03 

  

 

Chestionarul privind impactul asupra mediului se referă la beneficiarii Fondului de 

Granturi Mici (FGM) al Solidarity Fund PL în Moldova, care intenționează să desfășoare 

activități de construcție, renovare și amenajare a spațiilor în medii urbane, prin intermediul  

acestui program. 

 

Chestionarul are drept scop evaluarea condițiilor de bază, specifice mediului natural și 

antropic din aria de implementare a proiectului; identificarea impactului potențial al activităților 

și proceselor din proiect asupra componentelor de mediu și securității umane - prin respectarea 

standardelor și cerințelor din domeniu; și dezvoltarea planului de prevenire, evitare/minimizare 

și monitorizare a impactului activităților proiectului asupra mediului, în contextul obiectivelor de 

dezvoltare durabilă. 

 

Vă rugăm să completați chestionarul, cu indicarea informațiilor necesare la fiecare rubrică: 

 

I. Informații generale: 
 

Numărul proiectului:  SPF-2020-UR-03 

Titlul proiectului: "Crearea unui spațiu multifuncțional destinat 

activităților sportive" 

Localitatea: Or. Rezina, str. Păcii, nr.34/1 

Beneficiar: Primăria or. Rezina 

Tipul activității: Construcția terenului sportiv multifuncțional din 

or. Rezina, str. Păcii, nr.34/1 

Numele/prenumele și funcția persoanei care 

completează chestionarul: 

Udrea Anisia – arhitect, persoană responsabilă 

de Revitalizare Urbană a or. Rezina 

Data completării: 09.06.2020 

 

II. Descrierea activităților:  

 

Obiectivul general al proiectului: 

Asigurarea securității spațiilor publice, dezvoltarea urbanistică și protecția mediului ambiant în 

zona "Terasa II" din or. Rezina.                                                                      

Locul desfășurării activității (-lor) preconizate (descriere, imagini):  

Locul amplasării terenului sportiv multifuncțional din or. Rezina, str. Păcii, nr.34/1, propus spre 

implementarea face parte din zona  „Terasa II”,  cea mai veche parte a orașului, construcțiile 

fiind executate în anii 1960, unde au fost construite  primele  blocuri locative cu multe  nivele. 
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Terenul dat a fost abandonat, degradat, care a servit ca loc de joacă pentru copii din gimnaziul 

din apropierea acestui teren, dar o dată cu închiderea acestui gimnaziu, în anul 2016, terenul a 

fost delăsat. În apropierea terenului este amplasată grădinița de copii nr.1 ,"Leagănul Copilăriei", 

care a fost renovată și redeschisă în anul 2016.                   

 

Imagini din zona respectivă: 
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Etapele și termenii de realizare ale proiectului: 

 

Denumirea 

proiectului 

Etapele proiectului 

(indicați, consecutiv, 

etapele de realizare ale 

proiectului) 

Descrierea detaliată a activității 

(-lor) specifice fiecărei etape  

(cu impact asupra mediului) 

Termenii 

de 

realizare 

(luna, anul) 

"Crearea 

unui spațiu 

multifuncți-

onal destinat 

activităților 

sportive" 

Construcția terenului 

sportiv multifuncțional 

din or. Rezina , str. 

Păcii, nr.34/1 

 Executarea lucrărilor de construcție, 

care v-a avea impact minor asupra unor 

componente de mediu (sol, aer, 

biodiversitate). 

07-11.2020 

Organizarea 

companiei de 

informare ,, Pentru un 

mod de viață sănătos,, 

Nu va avea impact negativ asupra 

mediului. 

August 

2020 

Organizarea acțiunii 

de salubrizare a zonei 

verzi din preajma 

scărilor str.27 August 

– str. Păcii – st. 

Lomonosov 

Impact pozitiv asupra mediului, prin 

desfășurarea unei acțiuni de salubrizare 

a terenului aferent scării, pe ambele 

părți ale ei.   

Septembrie 

2020 

 

III. Descrierea generală a condițiilor de mediu specifice proiectului: 

a) Descrierea generală a condițiilor fizico-geografice: 

Relief (unitatea de relief, descrierea ei) Orașul Rezina se află în Regiunea Podişurilor şi 

Câmpiilor de silvostepă a Moldovei de Nord, pe 

Podişul de silvostepă al Nistrului, care ocupă 

interfluviul Răut-Nistru. Are un relief moderat 

fragmentat de un sistem de văi şi ravene înguste, 

uneori în formă de chei (densitatea fragmentării 1,9-

2,1 km/km
2
). În acest podiş, se înregistrează o 

pondere majorată a versanţilor cu panta mai mare de 

60
0
.  

Zona "Terasa II" se află pe un deal. Terenul sportiv 

dat a fost planificat și construit o dată cu construcția 

clădirii gimnaziului, prin anul 1960. 

Sol (tipul/-urile de sol, caracteristici) În regiune predomină solurile cenuşii molice, cenuşii 

şi cernoziomuri levigate. 

Condiții climatice (valorile minime, 

medii, maxime ale temperaturii aerului, 

precipitațiilor atmosferice, fenomene 

atmosferice de risc) 

Temperatura medie anuală, în această zonă, oscilează 

între 8 - 9
o
C; iarna, atingând uneori -20 - 25

o
C, vara 

+35
o
C -+ 40

o
C.  În prezent clima din această zonă a 

Nistrului a devenit mai călduroasă decât ân secolul 

trecut. Faptul se explică, prin schimbările climatice 

din regiune. Precipitaţiile medii anuale depăşesc 600 

mm. Dintre fenomenele atmosferice de risc pot fi: 

căderi de grindină, înghețuri timpurii, etc. 

Ape de suprafață (descrierea râurilor, 

pârâurilor, lacurilor, iazurilor din 

regiune) 

Pe teritoriul or. Rezina lipsesc bazinele acvatice 

(iazuri, lacuri) naturale sau artificiale. Însă, oraşul 

este situat pe malul drept al râului Nistru, pe o 

distanţă de 13 km. Terenul sportiv multifuncțional 
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(proiect) se va afla la o distanța de 1,1 km de la râul 

Nistru.  

Ape subterane (caracteristicile pânzei 

freatice, izvoare) 

Izvoare, fântâni în zona dată nu sunt. În zona dată apa 

se află la adâncimea de 53m. 

Floră și faună (zona naturală, tipul de 

pădure, particularitățile vegetației și 

animalelor prezente în regiune, 

existența speciilor rare) 

În zona de silvostepă din regiune se întâlnesc 

dumbrăvile de gorun şi frasin/carpen.  Suprafaţa 

totală a fondului forestier din or.Rezina constituie 

103,67 ha, amplasate neuniform pe teritoriul 

intravilanului şi extravilanului oraşului. Fondul 

forestier este reprezentat de cvercinee (stejar) – 25 %, 

salcâmi – 32%, frasin – 8 %, ulm – 9 %, cărpiniş – 6 

%, tei – 5%, răşinoase – 2%, diverse tari – 12 %, 

diverse moi - 1%. Starea actuală a fondului forestier 

este satisfăcătoare. Lumea animală din regiune este 

specifică sectorului forestier și cel de stepă, de pe 

versanțiii Nistrului (pisica sălbatică, mistreţul 

sălbatic, bursuc, nevăstuică şi vulpea roşcată, ondatra, 

veveriţa, hârciogul de pădure, iepurele alb, etc.). 

Regiunea este cunoscută și ca habitat pentru o 

mulțime de păsări sălbatice. 

Spații verzi urbane (denumire, 

suprafață, specii, distanța până la ele) 

Per general, în or. Rezina se întâlnesc următoarele 

categorii de spații verzi: spaţii verzi de folosinţă 

generală - 2,36 ha; spaţii verzi din cuprinsul arterei de 

circulaţie - 17,5 ha; spaţii verzi de pe lângă instituţiile 

de învăţământ - 3,17 ha; spaţii verzi ale instituţiilor 

sanitare - 2,5 ha; spaţii verzi pe lângă întreprinderi - 

8,86 ha; și spaţii verzi pe lângă locuinţe - 10ha. 

În aria proiectului sunt prezente spații verzi de pe 

lângă instituțiile de învâțământ și din cuprinsul 

arterelor de circulație. 

Arii protejate (denumire, suprafață, ce 

protejează, distanța până la ea) 

Arii protejate în apropierea ariei de implementare a 

proiectului nu există. 

b) Descrierea generală a condițiilor specifice mediului antropic: 

Modul de utilizare actuală a terenului și 

proprietarul terenului 

Terenul cu nr. cadastral nr.6701211.129 cu suprafața  

totală 1,5027ha, pe care este amplasată clădirea 

fostului gimnaziu, care nu activează, inclusiv terenul 

sportiv cu suprafața totală 3519m
2
, au fost construite 

prin anii 1960. Terenul este proprietatea orașului 

Rezina, conform deciziei consiliului orășenesc Rezina 

nr.3/34 din 11.04.2014. 

Particularitățile mediului urban (tipul 

de zonă funcțională: rezidențială, 

industrială, comercială, de transport, 

spații verzi etc.; particularitățile 

spațiului rezidențial / cartierului) 

Terenul dat este amplasat în unitatea teritorială 

rezidențială nr. 13, subzona C-13- teritoriu ocupat de 

obiective de utilitate publică, care se mărginește: cu 

subzona L 2-13 - blocurilor locative multietajate cu 

apartamente colective; cu subzona L1-13- subzona 

locuibilă cu locuințe în regim mic de înălțime; cu 

subzona Vp-13 - subzona spații verzi. Zona Terasa II 

este cea mai veche zonă din or. Rezina. 

Patrimoniu cultural (monumente 

istorice, arheologice, obiective 

În “Registrul Monumentelor Republicii Moldova, 

ocrotite de Stat”, din cadrul orașului Rezina sunt 
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protejate de stat) incluse 4 monumente: 

1. Monumentul de Arhitectură - Biserica „Adormirii 

Maicii Domnului”, din anul 1859;  

2. Monumentul Arheologic "Cetățuie (Stohnaia)" din 

sec. IV-III î.e.n; 

3. Monumentul Istoric - "Monument în memoria a 

123 consăteni (căzuți în război 1941-1945)"; 

4. Monumentul de artă – "Monumentul lui Mihai 

Eminescu", din 1990. 

Aceste monumente nu sunt amplasate în aria de 

implementare a proiectului. 

Apropierea de unități publice, diverse 

facilități (instituții de învățământ, 

spitale, unități comerciale etc.) 

În preajma terenului dat sunt  amplasate: grădinița de 

copii nr. 1 "Leagănul Copilăriei", care în anul 2015 cu 

suportul Fondului de Investiții Sociale din Moldova, a 

fost reparată și redeschisă; precum și  clădirea fostului 

gimnaziu. Primăria orașului planifică renovarea 

clădirii fostului gimnaziu. La distanța de 500 m se 

află Centrul Medical "Galaxia", filiala or.Rezina, o 

sală de festivități, două hoteluri și un magazin de 

produse alimentare. 

Populație (indicatori demografici, 

tendințe demografice) 

În componența Unității Administrativ Teritoriale 

Rezina sunt incluse satele Ciorna, Stohnaia și 

Boșernița. Numărul populației UAT Rezina este de 

14240 persoane, inclusiv a orașului Rezina – 11893 

persoane, dintre care 2890 locuesc în zona de 

revitalizare urbană "Terasa II", unde va fi 

implementat proiectul "Crearea unui spațiu 

multifuncțional destinat activităților sportive".   

În zona dată prețurile de vânzare – cumpărare a 

apartamentelor sunt mai mici, comparativ cu prețurile 

de pe terasa a treia. În ultimii 10 ani multe familii 

tinere și-au procurat apartamente în zona dată, din 

cauza prețului, care este un aspect  pozitiv, ce duce la 

întinerirea populației din zonă. În acest context, cum 

zona înregistrează  mulți copii, adolescenți (numărul 

noi-născuților în zona de revitalizare este  de 71 din 

290 pe oraș, ceia ce constitue 24,5%), este necesară 

construcția și amenajarea acestui teren 

multifuncțional. 

 

IV. Cerințe naționale de evaluare a impactului asupra mediului pentru această activitate: 

a) Permisele naționale sau locale aplicabile pentru această activitate, partea responsabilă, 

termenii de realizare/obținere a acestora: 

 

Tipul de permis Partea 

responsabilă 

Termenii de 

realizare 

Acord de mediu (Evaluarea impactului asupra 

mediului pentru activitățile stipulate în Anexa 1 și 

Anexa 2 din Legea nr.86 din 29.05.2014 privind 

Nu este necesar - 
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evaluarea impactului asupra mediului) 

Proiect tehnic (Legea nr.163 din 09.07.2010 

privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcție) sau alte acte din construcție 

Primăria Rezina 

 

Până la începerea 

lucrărilor 

Alte autorizații 

Avizul autorităților administrației publice locale,  

prin coordonare cu organele teritoriale ale 

autorității centrale pentru mediu (pentru lucrările 

de amenajare, defrișare, etc.) în spațiile verzi 

urbane/intravilane (după caz) 

Primăria Rezina; 

Î.M. ”Amenajarea 

teritoriului și spații 

verzi Rezina” 

 

Etapa de inițiere a 

construcției (dacă 

vor fi necesare 

defrișări ale 

arborilor, aferenți 

terenului sportiv) 

 

b) Legislația națională și internațională, convenții, standarde pe care activitățile proiectului 

trebuie să le respecte (pe categorii de componente ale mediului): 

Legea nr.1515 privind protecţia mediului înconjurător (1993); 

Legea Nr. 591-XIV cu privire la spațiile verzi ale localităților urbane și rurale (1999); 

Legea nr. 209 privind deșeurile (2016); 

Legea privind Evaluarea Impactului asupra Mediului nr. 86 (2014); etc. 

 

V. Notificări și reguli generale de siguranță a muncitorilor încadrați în activitățile 

proiectului (dacă ați răspuns "Da" vă rugăm să descrieți): 

 

Întrebări Nu Da Explicații/Note 

Sunt/Vor fi notificate autoritățile 

locale din domeniu (subdiviziunile 

teritoriale ale Inspectoratul pentru 

protecția mediului; autoritatea 

publică locală/ primăria, alte 

unități) despre activitățile 

proiectului? 

 Da Despre activitățile proiectului vor fi notificate 

serviciile responsabile din cadrul primăriei 

or.Rezina, care vor consulta/aproba 

documentele necesare implementării 

proiectului. Inspecţiile locale în construcţii şi 

de mediu, şi comunităţile vor fi înştiinţate 

privind activităţile planificate. De asemenea, 

serviciile locale de gestionare a spațiilor verzi, 

vor fi implicate în realizarea unor activități 

din proiect. 

Este/Va fi notificat publicul din 

zonă despre activitatea proiectului/ 

lucrărilor preconizate (adunări, 

notificări în mass-media, site-uri 

accesibile publicului etc.) 

 Da În grupul de inițiativă participă locuitori din 

zona dată, agenți economici din regiune, 

Săptămănalul regional independent 

"Cuvântul" SRL,  AO ADR "Habitat",  care 

este partener la implementarea proiectului. 

Este/Va fi instruit personalul 

implicat în activitățile proiectului 

în reguli generale de siguranță a 

muncii/ evitarea pericolelor (fizice, 

chimice, biologice, de incendiu 

etc.) și prezența echipamentului de 

protecție la locul de muncă?  

 Da La activitatea "Construcția terenului sportiv 

multifuncțional din str. Păcii, nr.34/1" 

antreprenorul, care în urma petrecerii 

procedurii de achiziție publică va câștiga, va 

instrui personalul și va asigura personalul  

implicat la executarea lucrărilor de 

construcție, cu echipament de protecție la 

locul de muncă. 

Sunt/Vor fi prezente indicatoare, 

semnale,  panouri corespunzătoare, 

care  informează lucrătorii despre 

 Da Semne speciale corespunzătoare vor informa 

lucrătorii să respecte regulile şi 

regulamentele-cheie. 



7 
 

regulile și reglementările ce 

necesită a fi respectate la locul de 

muncă? 

Sunt/Vor fi prezente pe șantier 

facilități minime igienico-sanitare 

pentru siguranța sănătății 

muncitorilor? 

 Da Va fi folosit veceul fostului gimnaziu, un WC 

mobil, dar apa necesară activităților de igienă 

va fi adusă în cisterne. 

 

VI. Evaluarea siguranței și integrității activităților inginerești, de construcții, renovare, 

amenajare din cadrul proiectului (dacă ați răspuns "Da" vă rugăm să descrieți): 

 

Întrebări Nu Da Explicații/Note 

Va fi delimitată vizual și funcțional 

aria/ teritoriul de implementare al 

activităților din proiect (gard, fâșii, 

benzi etc.)? 

 Da Aria de lucru va fi delimitată, semnalizată cu 

benzi de avertizare, bariere; terenul va fi vizibil 

în mod clar şi publicul va fi avertizat de toate 

pericolele potenţiale.  

Există riscuri geologice cunoscute 

în regiune (alunecări de teren, 

structură instabilă a solului, 

cutremure de pământ, prăbușiri 

etc.) care ar putea afecta 

activitatea? Dacă da, indicați 

denumirea lor și posibilul efect 

asupra activităților din proiect. 

Nu  În zonă nu există alunecări de teren, structură 

instabilă a solului, prăbușiri. 

 

Există riscuri asociate schimbărilor 

climatice (valuri de frig, de arșiță, 

secete, chiciură, aridizarea climei 

etc.) care ar putea afecta activitățile 

preconizate în cadrul proiectului? 

Dacă da, indicați denumirea lor și 

posibilul efect asupra activităților 

din proiect. 

 Da În contextul aridizării și schimbărilor climatice 

există riscul producerii unor valuri de căldură, 

care ar putea afecta activitățile de construcție 

preconizate în lunile de vară. 
 

Vor fi aplicate lucrări de excavare, 

săpare, cu formarea gropilor/ 

denivelărilor în teren?  Dacă da, 

cum vor fi gestionate aceste gropi 

în timpul implementării și 

finalizării proiectului?  

 Da Pe terenul dat vor fi săpate tranșee, pentru 

brâul de beton cu lățimea de 500mm, 

adâncimea 400mm. 

Vor exista interferențe ale 

lucrărilor preconizate cu sistemul 

actual de drenare/ scurgere a 

apelor? Dacă da, ce riscuri va 

implica acestea (inundații, 

acumularea apelor, formarea 

noroiului etc.)? 

Nu   

Vor exista interferențe ale 

lucrărilor preconizate cu linii de 

transport ale utilităților (sisteme de 

canalizare, apeduct, de gaze 

naturale, de linii de telecomunicații 

etc.)? 

Nu   
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Vor interacționa activitățile 

preconizate cu diverse căi de 

transport/ trafic de vehicule, căi 

pietonale?   

Nu   

Va crește riscul de producere a 

incendiilor, exploziilor prin 

activitățile preconizate în proiect? 

Nu   

 

VII. Impactul activității (-lor) preconizate în proiect asupra mediului natural și antropic 

(dacă ați răspuns "Da" vă rugăm să descrieți): 

 

Întrebări Nu Da Explicații/Note 

a) Impact asupra calității aerului 

Va induce activitatea creșteri ale 

emisiilor de poluanți atmosferici:  

a) praf, pulberi în suspensie (de la 

lucrările de demolare, zdrobire, 

tăiere, excavare, transport etc.); 

b) substanțe chimice (funingine, 

dioxid de sulf, oxizi de azot, 

compuși organici volatili, metan 

etc.)?  

c) creșteri ale emisiilor de carbon 

(de la activitatea transporturilor, din 

procesele de ardere a lemnului, 

biomasei etc.)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da 

  

 

 

 

 

 

 

Proiectul prevede lucrări de construcție, ce vor 

implica și utilizarea tehnicii și respectiv, pot 

induce minore riscuri de poluare a atmosferei 

cu praf, pulberi în suspensie, emisii asociate 

gazelor de eșapament. 

Va induce activitatea creșteri ale 

zgomotului, prezența vibrațiilor, 

mirosurilor nespecifice? 

 Da Lucrările de construcție vor duce, temporar, la 

creșteri nesemnificative ale nivelului poluării 

fonice în zonă. 

b) Impact asupra mediului acvatic 

Care este depărtarea terenului față 

de cele mai apropiate surse 

acvatice (râu, pârău, lac, iaz)? 

  Distanța de la terenul dat pînă la râul Nistru 

este 1,1 km. 

La ce adâncime se găsesc apele 

subterane în regiune? 

  În regiune apele subterane se află la o adîncime 

de 53,0m. În zona dată nu există fântâni, 

izvoare. 

Va influența activitatea proiectului 

funcționalitatea zonelor umede, 

lacustre, acumulările de apă din 

apropiere?  

Nu   

Va avea ca rezultat activitatea 

extragerea apelor subterane sau 

pomparea apelor de suprafață? 

Dacă da, care sunt volumele? 

Există autorizații în domeniu?  

Nu   

Va implica activitatea deversarea 

apelor uzate menajere și industriale 

/ de construcții (dacă da – indicați 

în ce tip de unități – de la suprafața 

terenului, în subteran, în fose 

amenajate, în sisteme publice de 

 Da Apele menajere provenite din activitățile  

sanitaro-igienice ale lucrătorilor vor fi 

deversate în sistemul public de canalizare. 
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canalizare, de epurare a apei uzate 

etc.)? 

Va include activitatea o 

contaminare potențială a apelor 

pluviale cu aluviuni, particule, 

suspensii solide (de la depozitele 

temporare de materiale de 

construcție, de la excavații, de la 

transportare etc.)? 

 Da Mici poluări a apelor pluviale pot fi generate 

de depozitarea incorectă a materialelor de 

construcție, de la activitățile de construcție a 

drumului și amenajarea terenurilor. 

Va implica activitatea scurgeri ale 

substanțelor poluante periculoase 

(deșeuri; solvenți; detergenți; 

vopsele; adezivi; fluide de foraj; 

alte substanțe chimice, uleiuri, 

hidrocarburi, beton și produse 

derivate, etc.) în apele de suprafață 

sau cele subterane? 

 Da Posibil, pot apărea poluări minore ale apei cu 

substanțe lichide – uleiuri, hidrocarburi – 

provenite din activitatea utilajelor; solvenți, 

vopsele –din lucrările de vopsire, etc. 

Va modifica activitatea 

particularitățile morfometrice ale 

corpurilor de apă în regiune 

(direcția, scurgerea, suprafața, 

debitul, forma etc.)? 

Nu   

c) Impact asupra solului și subsolului 

Vor fi necesare activități de 

convertire a terenurilor dintr-o 

categorie în alta (din/în agricol, 

ocupat de păduri, comercial, 

industrial, rezidențial etc.)? 

Nu   

Va avea, ca rezultat, activitatea 

extragerea resurselor naturale? 

Nu   

Va deteriora activitatea profilul de 

sol (prin excavații, decopertări, 

umplere de goluri, (de)nivelare, 

amplasare utilități etc.)? 

 Da Activitatea de construcție va include mici 

denivelări, formarea gropilor, amplasarea 

utilajului etc. 

Va provoca activitatea modificări 

de calitate a solului sub influența 

poluanților (depozitarea deșeurilor, 

depozitarea pământului rezultat din 

decopertări, a materialelor de 

construcție, apariția eroziunii, 

scurgeri, infiltrări ale apelor uzate 

etc.)? 

Nu   

Va determina activitatea impact 

fizico - mecanic asupra solului 

(bătătorirea, compactarea, 

fărâmițarea solului)? 

 Da Suprafața terenului sportiv, suprafața terenului 

sub brâul de beton, trotuar, terenul sub 

suprafața betonată a terenului pentru trenajoare  

sub gard va fi compactată 

d) Impact asupra florei și faunei 

Este localizat terenul în apropierea 

ariilor protejate, habitatelor 

valoroase, refugiilor pentru 

animale, căilor de acces și de 

Nu   
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migrare a faunei?  

Va include activitatea defrișări ale 

arborilor sau permutarea lor (dacă 

da – descrieți procesul: autorizație, 

timp, modalitate etc.)? 

 Da Posibil mici defrișări ale arborilor, arbuștilor 

din regiunea terenului sportiv (după caz - 

conform avizului organelor competente în 

domeniu). 

Va include activitatea modificări 

ale covorului ierbos (decopertarea, 

eliminarea, schimbarea 

compoziției, noi (re)plantări, 

însămânțări, întrețineri etc.)? 

Nu   

Va include activitatea lucrări de 

plantare a arborilor, arbuștilor,  

amenajarea spațiilor verzi (dacă da 

– indicați speciile utilizate și 

modalitatea de plantare)? 

Nu   

e) Impact asupra peisajelor 

Vor afecta lucrările preconizate 

percepția vizuală a peisajului din 

aria proiectului? 

 Da Impact pozitiv, redat prin amenajarea terenului 

multifuncțional, sportiv din regiune și 

îmbunătățirea percepției vizuale a zonelor 

delăsate/degradate. 

Vor determina lucrările preconizate 

forme de impact asupra peisajului? 

Nu   

f) Elemente de sustenabilitate a mediului, managementul deșeurilor 

 

Vor fi vizate în proiect abordările 

sustenabile în construcție (utilizarea 

materialelor ecologice, eficiente 

energetic, inovative, produse din 

materiale reciclabile, de 

proveniență locală etc.)?  

 Da Sunt prevăzute 8 corpuri de iluminat 

LED100w, eficiente energetic. 

Se va axa proiectul pe reducerea 

consumului de energie, a 

consumului de apă, eficiență 

energetică sau preferințe pentru 

sursele regenerabile de energie, 

reducerea deșeurilor? 

 Da Corpurile  de iluminat LED 100w sunt  

eficiente energetic. Se va promova și conceptul 

de management adecvat al deșeurilor. 

Se va axa proiectul pe promovarea 

speciilor autohtone, edificatoare de 

ecosisteme naturale în țară? 

Nu   

Se va orienta proiectul pe 

prevenirea poluării componentelor 

de mediu (dacă da – prin ce 

modalități)? 

 Da Pe terenul dat vor fi montate 4 urne pentru 

acumularea deșeurilor, care periodic vor fi 

evacuate (prin intermediul companiei 

specializate în domeniu, din oraș). 

Se preconizează instalarea unui 

sistem de colectare separată a 

diferitor tipuri de deșeuri (pentru a 

maximiza reciclarea materialelor de 

construcție, de birou, organice, 

chimice etc.; reutilizarea unor 

materiale și eliminare adecvată a 

lor)? 

Nu   
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Care etape ale managementului 

deșeurilor de construcție vor fi 

prezente în proiect (colectare -

reutilizare / reciclare - eliminare 

printr-o unitate specializată)? Cine 

va fi responsabil de aceste procese? 

 Da Colectarea deșeurilor din regiune și eliminarea 

lor printr-o unitate specializată (serviciul de 

salubritate municipal). 

Va necesita activitatea acumularea 

și gestionarea deșeurilor 

periculoase (azbest, bifenil 

policlorurați, metale grele din 

baterii, acumulatori, substanțe și 

gaze toxice din becuri și alte surse 

de iluminat etc.)?  

Nu   

g) Impactul asupra patrimoniului cultural 

Există pe/în apropierea terenului 

site-uri culturale, istorice, 

monumente protejate de stat? Dacă 

da, care este distanța de acestea? 

Care este planul pentru evitarea 

perturbațiilor sau notificarea 

autorităților? 

Nu  Monumentele ocrotite de stat, descrise mai sus, 

nu sunt amplasate în apropierea ariei de 

implimentarea a proiectului. 

Există în aria proiectului localități, 

zone, cartiere purtătoare de culturi 

sau valori etnice/ tradiționale 

deosebite/unice/reprezentative? 

Dacă da, cum va influența proiectul 

asupra lor și care este planul de 

protecție aplicabil acestora?  

Nu   

h) Impactul asupra populației și așezărilor umane 

Va cauza proiectul dislocarea sau  

strămutarea temporară, involuntară 

a populației? 

Nu   

Va induce proiectul impact 

suplimentar asupra sistemului de 

utilități publice din regiune/cartier 

(canalizare, apeduct, sistem de 

epurare, etc.)? Dacă da – indicați 

cel mai intens impact. 

Nu   

Va prezenta proiectul riscuri pentru 

sănătatea și siguranța comunității/ 

populației din regiune (cauzate de 

transport, depozitarea, utilizarea, 

eliminarea de materiale explozibile, 

combustibile, substanțe chimice, 

prăbușiri, surpări etc., în timpul 

construcției)? 

Nu   
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Există date demografice sau socio-

economice, descrieri ale zonei 

proiectului care să indice prezența 

unor vulnerabilități în comunitate 

(de exemplu, o incidență ridicată a 

populații marginalizate, a 

criminalității, prezența așezărilor 

ilegale, existența unor minorități 

etnice etc.)? Dacă da - indicați 

impactul proiectului (pozitiv, 

negativ) asupra vulnerabilităților 

înregistrate. 

Nu  În or.Rezina în anul 2018 erau 232 familii 

social- vulnerabile , dintre care  63 sunt din 

zona "Terasa II". Impactul pozitiv este redat 

prin faptul că copiii, tinerii și adulții din 

regiune vor avea posibilitatea să se ocupe în 

timpul liber cu activități benefice sănătății - 

sportul pe un teren de sport multifuncțional. 

 



13 
 

VIII. Plan de management de Mediu /de atenuare a impactului activității (-lor) proiectului asupra mediului  
Vă rugăm să descrieți impactul identificat al activităților din proiect asupra mediului, măsurile de atenuare (care vor fi puse în aplicare, pentru a 

evita sau pentru a minimiza impactul asupra mediului înconjurător) și etapele de monitorizare pentru fiecare impact identificat. Toate riscurile ce 

vizează protecția mediului, sănătatea publică și cele de securitate publică, necesită o analiză suplimentară şi menţionare în tabelul de mai jos. 

 

Etape/procese 

(enumerați –le 

separat pe toate) 

Impactul identificat asupra mediului / 

sănătăţii umane 

(un singur proces poate avea mai multe 

impacturi potențiale - oferă o linie separată 

pentru fiecare) 

Măsuri de atenuare 

(pentru fiecare impact este necesară o examinare 

suplimentară, cu descrierea măsurilor de atenuare 

care vor evita sau minimiza în mod adecvat acest 

impact) 

Indicatori de 

monitorizare 

(specificați indicatorii 

care arată dacă 

măsurile de atenuare se 

reușesc, îndeplinesc) 

Pre-construcția Necesitatea prezenței documentației în 

domeniu, întru realizarea proiectului; 

Asigurarea prezenței notificărilor, 

consultărilor și coordonării activităților din 

proiect cu entitățile responsabile din 

domeniu.  

Necesitatea obținerii tuturor avizelor în domeniul 

mediului, consultarea/informarea inspectoratelor de 

construcție și de mediu locale; Informarea 

comunităților din regiune, entităților co-interesate (în 

mass-media, pe site-urile accesibile publicului) despre 

lucrările care vor fi efectuate. 

Contractantul va trebui să utilizeze standardele tehnice 

de mediu acceptate pentru proiectare şi să respecte 

regulamentele cu privire la mediu, sănătate şi 

siguranţă, prevăzute în legislaţia naţională. 

Avize necesare 

Consultări în domeniu,  

Informarea entităților 

din domeniu, a 

comunității  

 Necesitatea asigurării securității și sănătății 

muncitorilor antrenați în viitoarele activități 

ale proiectului/rezidenților. 

Respectarea  cerințelor minime legislative din 

domeniul securității și sănătății în muncă (prezența 

echipamentului de protecție, instruiri privind 

securitatea muncii, controale de rutină a mașinilor și 

echipamentelor, asigurarea facilităților sanitaro-

igienice, etc.);  

Asigurarea securității locuitorilor din zonă 

(semnalizări, îngrădiri, informare, etc.). 

Instruirea lucrătorilor în 

tehnica securității în 

muncă, 

Prezența facilităților 

sanitaro-igienice, 

Delimitări vizuale ale 

șantierului 

Construcția/ 

operarea 

Mici poluări ale aerului cu particule în 

suspensie, praf, gaze de eșapament, etc. 

Prezența restricțiilor în regiune, în termeni de viteză, 

greutate, capacitate de transport și număr; Se va 

asigura depozitarea corectă a materialelor de 

construcție cu protecție contra deflației, împrăștierii; 

Reducerea prafului pe teren, transportarea materialelor 

pline cu praf, în timpul sezonului uscat al anului, se 

Monitorizare în teren, 

cu respectarea 

măsurilor de atenuare a 

impactului asupra 

mediului. 
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efectuează prin umezirea suprafeței solului, umezirea 

încărcăturii, acoperirea ei; Mediul înconjurător, terenul 

adiacent (drumuri, poteci) va fi eliberat de moloz, 

pentru a minimiza răspândirea prafului; Pe terenul de 

construcţie nu va fi permisă nici o ardere deschisă a 

deşeurilor.  

Lucrătorii care efectuează lucrările vor dispune de 

haine de protecţie şi măşti de respiraţie, etc. 

 Poluarea fonică nesemnificativă, zgomote Respectarea normelor și timpului permis/autorizat de 

producer a zgomotului; Echipamentele si utilajele de 

construcţie utilizate trebuie să fie calibrate în 

conformitate cu standardele referitoare la emisiile de 

zgomot.   

Respectarea cerințelor de sănătate în muncă și prezența 

echipamentului protector auditiv pentru lucrătorii 

antrenați în munca zgomotoasă. 

Vizite în teren, cu 

respectarea măsurilor 

de atenuare a 

impactului asupra 

mediului. 

 Mici poluări ale apelor Pe teren vor fi luate măsuri adecvate de combatere a 

eroziunii şi prevenirea poluării apelor pluviale, indusă 

de depozitarea incorectă a materialelor de construcție, 

de la activitățile de construcție a drumului și 

amenajarea terenurilor; Se va evita producerea 

accidentală a deversărilor de uleiuri, hidrocarburi de la 

utilajele, mașinile de construcție. 

Monitorizare în teren, 

cu respectarea 

măsurilor de atenuare a 

impactului asupra 

mediului. 

 Mici poluări ale solului  Se vor evita poluările minore a solului prin scurgeri 

accidentale, a hidrocarburilor, uleiurilor utilizate de 

către utilajele, mașinile de construcție. Se va proteja 

solul de bătătorire îndelungată, denivelări iraționale, 

erodarea solului, etc. 

Vizite în teren, cu 

respectarea măsurilor 

de atenuare a 

impactului asupra 

mediului. 

 Impact asupra vegetației, defrișarea 

arborilor, arbuștilor (după caz) 

Defrișarea arborilor, arbuștilor din perimetrul terenului 

sportiv se va realiza conform recomandărilor 

autorităților în domeniu, după primirea autorizațiilor, 

de către persoane competente; Se va urmări 

utilizarea/reciclarea materialului obținut; Nu se va 

permite amenajări neautorizate pe teritoriul adiacent: 

gropi de gunoi/ depozite de deşeuri, etc.; Protecția 

Monitorizare în teren, 

cu respectarea 

măsurilor de atenuare a 

impactului asupra 

mediului 
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covorului ierbos în timpul construcției și amenajărilor 

preconizate; Selectarea atentă a locurilor unde vor fi 

depozitate materialele de construcţie, evitarea 

distrugerii vegetației, sistemului radicular, evacuarea 

deşeurilor de construcţie, etc. 

Lichidarea/ 

Managementul 

deșeurilor 

Managementul deșeurilor rezultate din 

activități și cele prezente pe teren 

Vor fi identificate căile şi locurile de colectare şi 

depozitare pentru toate tipurile de deşeuri rezultate din  

activităţile de construcţie; Deşeurile de construcţie vor 

fi separate de deşeurile comune, organice, lichide şi 

chimice prin sortare şi depozitate în containere 

adecvate/specializate; Deşeurile de construcţie vor fi 

colectate şi eliminate în mod corespunzător, de către 

întreprinderi autorizate în domeniu; Înregistrările de 

eliminare a deşeurilor vor fi menţinute ca dovadă de 

bună gestionare a deşeurilor; Ori de câte ori este 

posibil, beneficiarul va reutiliza şi va recicla deșeurile. 

Antrenarea Î.M. "Servicii Comunal Locative" Rezina 

în managementul deșeurilor. 

Vizite în teren, cu 

promovarea și 

adaptarea sistemului 

separat de colectare a 

deșeurilor, rezultate din 

activitățile proiectului. 
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IX. Plan de Monitorizare de Mediu, specific activităților  

Vă rugăm să descrieți măsurile de monitorizare pentru fiecare impact descris în planul de atenuare la punctul VIII. 

Indicatori de monitorizare 

(specificați indicatorii din rubrica 4 a 

planului de mai sus, ex.: instruiri în 

domeniu, inspecții vizuale, remarci, condiţii 

contractuale menţionate în contractul de 

prestări servicii, etc.) 

Monitorizare şi 

frecvenţa raportării 

(săptămânal, lunar, pe 

trimestru, după 

instruire, etc.) 

Responsabil 

(separați părțile responsabile de 

atenuare de cele responsabile de 

raportare, ori de câte ori este cazul) 

Comentarii 

(ex.: tipul de rapoarte, generate de 

procesul de atenuare, monitorizare 

și raportare) 

Avize necesare; Consultări în domeniu;  

Informarea/consultarea entităților din 

domeniu, a comunității din regiune... 

Până la începerea 

construcției 

Implementator (beneficiar) Avize, documente 

Instruirea lucrătorilor în tehnica securității 

în muncă; Prezența facilităților sanitaro-

igienice; Delimitări vizuale ale șantierului... 

Pre-construcție 

Etapa inițială a 

construcției 

Antreprenorul/firma constructoare Inspecții vizuale în teren; imagini 

(generate de beneficiar) 

Monitorizare/vizite în teren, cu respectarea 

măsurilor de atenuare a impactului asupra 

mediului; Verificări în managementul 

deșeurilor. 

 

Lunar (pe parcursul 

etapei de construcție-

până la etapa de 

lichidare/cu 

managementul 

deșeurilor). 

1.Monitorizarea va fi efectuată de 

către: Echipa de proiect, specialistul 

Revitalizare urbană, expertul de 

mediu (minim 3 vizite: a) la 

începerea/ transmiterea obiectului, b) 

în etapa de construcție și c) 

finalizarea construcției/ recepția 

lucrărilor); 

2.Respectarea măsurilor de atenuare 

a impactului asupra mediului – de 

către antreprenorul/ firma 

constructoare. 

1.Supravegherea şi monitorizarea 

performanţei mediului vor fi 

efectuate în teren, cu prezența 

imaginilor și rapoartelor succinte. 

 

 

 

 

2.Lichidarea neregularităților (în 

caz de înregistrare) de către 

antreprenor, în termenii stabiliți. 

Implementator (beneficiar):  Primăria or. Rezina 

 

___________________________________________                                   Data: 06.06.2020 

 

 

Aprobat de către: Reprezentanța Fundația „Solidarity Fund PL” în Moldova 

 

___________________________________________                                         Data:  
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