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Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind reducerea
conţinutului de sulf din anumiţi combustibili lichizi
Termen limită de prezentare a recomandărilor: 01.03.2015
Ministerul Mediului iniţiază, începînd cu data
de 13.02.2015, consultarea publică a proiectului
Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea
Regulamentului privind reducerea conţinutului de sulf
din anumiţi combustibili lichizi.
Scopul proiectului actului normativ este
reducerea emisiilor de dioxid de sulf generate de
arderea anumitor tipuri de combustibili lichizi şi prin
urmare reducerea efectelor nefaste ale acestor emisii
asupra ecosistemelor şi a mediului înconjurător în
ansamblu.
Necesitatea elaborării proiectului reiese din
angajamentele asumate de RM pentru implementarea
prevederilor capitolului „Mediu” al „Acordului de
Asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea
Europeană a Energiei Atomice şi statele sale membre,
pe de o parte, şi RM, pe de altă parte”, ratificat prin
Legea nr. 112 din 02.07.2014, şia Tratatului de
constituire a Comunităţii Energetice, la care RM a
aderat prin Legea nr. 117-XVIII din 23 decembrie 2009.
La elaborarea proiectului sus menţionat au fost luate în
consideraţie, activităţile prevăzute de Hotărîrea
Guvernului nr. 808 din 07.10.2014.
Proiectul de act normativ este elaborat în
contextul armonizării legislaţiei naţionale cu legislaţia
comunitară referitor la calitatea combustibililor și
impunerea unor valori limită pentru conţinutul de sulf
din combustibilii respectivi, ca o condiţie pentru

utilizarea acestora pe teritoriul Republicii Moldova,
asigurîndu-se astfel armonizarea cu cerinţele europene
în acest domeniu. În acest sens, acesta creează cadrul
necesar de transpunere a prevederilor Directivei
1999/32/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind
reducerea conținutului de sulf din anumiți combustibili
lichizi și de modificare a Directivei 93/12/CEE, cu
modificările ulterioare, publicată în Jurnalul Oficial al
Comunităţilor Europene L121 din 11 mai 1999.
Recomandările şi propunerile pe marginea
proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea
Regulamentului privind reducerea conţinutului de sulf
din anumiţi combustibili lichizi supus consultării
publice, pot fi expediate până pe data de 1 martie
2015, la adresa electronică: bors@mediu.gov.md sau
expuse la numărul de telefon 204 526, sau pe adresa:
mun. Chişinău, str. Cosmonauților 9, biroul 607,
Ministerul Mediului.
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la
aprobarea
Regulamentului
privind
reducerea
conţinutului de sulf din anumiţi combustibili lichizi,
Nota informativă, Analiza Impactului de Reglementare
sunt disponibile pe pagina web oficială a Ministerului
Mediului:
http://mediu.gov.md/index.php/transparenta-inprocesul-decizional/proiecte-de-legi
și pe pagina
www.particip.gov.md

.
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Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Strategiei privind diversitatea
biologică a Republicii Moldova pentru anii 2015-2020 şi Planului de acţiuni pentru
implementarea acesteia
Termen limită de prezentare a recomandărilor: 23.03.2015
În conformitate cu art.6 al Legii nr. 239-XVI din 13
noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul
decizional, Ministerul Mediului anunţă, începînd cu 23
februarie 2015, iniţierea consultărilor publice asupra
proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea
Strategiei privind diversitatea biologică a RM pentru anii
2015-2020 şi a Planului de acţiuni pentru
implementarea acesteia.
Scopul proiectului este reducerea ratei actuale de
pierdere a biodiversităţii, ca o contribuţie la reducerea
sărăciei şi ca beneficiu pentru toate formele de viaţă de
pe pămînt.
Necesitatea elaborării unui document de politici în
domeniul biodiversităţii a fost condiţionată de cerinţele
identificate pe parcursul ultimilor ani, atât de experţii
naţionali, cât şi de experţii internaţionali angajaţi în
diferite misiuni de mediu în RM.
Prevederile de bază. Proiectul Hotărîrii Guvernului
cu privire la aprobarea Strategiei privind diversitatea
biologică a RM pentru anii 2015-2020 şi Planului de
acţiuni pentru implementarea acesteia este elaborat în
conformitate cu prevederile Programului de activitate al
Guvernului RM „Integrare Europeană: Libertate,
Democraţie, Bunăstare” (2013-2014),
Capitolului „Protecţia Mediului”, precum şi cu
prevederile Strategiei de mediu pentru anii 2014- 2023
şi Planul de acţiuni pentru implementarea acesteia şi
Capitolului „Schimbări Climatice” din Acordul de
Asociere şi a Capitolului „Mediu” din proiectul Acordului
de Asociere RM – Uniunea Europeană.

Beneficiarii proiectului hotărîrii sînt: ministerele de
ramură, instituţiile de cercetări ştiinţifice, autorităţile
publice locale, organizaţiile neguvernamentale şi
societatea civilă.
Rezultatele scontate: ca urmare a implementării
Strategiei privind diversitatea biologică a RM pentru anii
2015-2020 va fi asigurat cadrul normativ şi instituţional
eficient pentru gestionarea durabilă a diversităţii
biologice; vor fi integrate cerinţele tratatelor
internaţionale în politicile naţionale în domeniul
biodiversităţii, conservării speciilor rare, vulnerabile şi
periclitate; vor fi asigurate măsurile de stopare a
degradării solului şi de diminuare a efectelor
schimbărilor climatice, de minimizare a degradării
resurselor de apă şi a diversităţii biologice etc.
Recomandările pe marginea proiectului Hotărîrii
pot fi expediate pînă pe data de 23 martie 2015 în
adresa dnei Ala Rotaru, pe adresa electronică:
rotaru@mediu.gov.md, la numărul de telefon 22 20-4522 sau pe adresa: or. Chişinău, str. Cosmonauţilor 9,
biroul 611, Ministerul Mediului.
Proiectul Hotărîrii Guvernului şi nota informativă
sînt disponibile pe pagina web oficială a Ministerului
Mediului:
http://mediu.gov.md/index.php/transparenta-inprocesul-decizional/proiecte-de-legi,
pe
pagina:
www.particip.gov.md sau la sediul Ministerului
Mediului situat pe adresa: or. Chişinău, str.
Cosmonauţilor 9, biroul 611.
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Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Decretului Președintelui Republicii Moldova
privind iniţierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului de finanţare suplimentară dintre
Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului
„Managementul dezastrelor şi riscurilor climatice în Moldova”
Termen limită de prezentare a recomandărilor: 05.03.2015
Ministerul Mediului iniţiază, începînd cu data de
20.02.2015, consultarea publică a proiectului Hotărîrii
Guvernului cu privire la aprobarea Decretului
Președintelui RM privind iniţierea negocierilor și
aprobarea semnării Acordului de finanţare suplimentară
dintre RM şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare
în vederea realizării Proiectului „Managementul
dezastrelor şi riscurilor climatice în Moldova” (Credit nr.
4794-MD).
Scopul proiectului constă în crearea echipei de
negociatori pentru negocierea Acordului de
finanţare suplimentară dintre RM şi Asociaţia
Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării
integrale a obiectivelor Proiectului „Managementul
dezastrelor şi riscurilor climatice în Moldova” (Credit nr.
4794-MD).
Necesitatea elaborării proiectului reiese din
necesitatea suplimentării bugetului „Managementul
dezastrelor şi riscurilor climatice în Moldova” pentru a
asigura realizarea integrală a unor sarcini şi atingerea
obiectivelor proiectului. Pe parcursul desfășurării
activităţilor planificate iniţial, s-a constatat că unele
costuri, evaluate la etapa de elaborare a proiectului, au
fost subestimate. Astfel deficitul de buget în cadrul
proiectului constituie cca. 2 mln. USD. În luna martie
2014, Ministerul Finanțelor a adresat

Băncii Mondiale o scrisoare, prin care a solicitat
alocarea suplimentară a 2 mln. USD pentru acoperirea
necesităților proiectului și extinderea perioadei de
implementare, în scopul realizării integrale a sarcinilor şi
atingerii obiectivelor proiectului, stabilite iniţial. În
rezultat, Banca Mondială a confirmat disponibilitatea de
alocare a finanţării suplimentare solicitate și de
extindere a perioadei de implementare a proiectului
până la 30 martie 2016, adresînd Guvernului RM
invitația pentru negocierea acordului respectiv.
Recomandările şi propunerile pe marginea
proiectului Hotărîrii Guvernului, pot fi expediate până
pe data de 5 martie 2015, la adresa electronică
panciuc@mediu.gov.md sau expuse la numărul de
telefon 204 508, sau pe adresa: mun. Chişinău, str.
Cosmonauților 9, biroul 712, Ministerul Mediului.
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la
aprobarea Decretului Președintelui RM privind iniţierea
negocierilor și aprobarea semnării Acordului de
finanţare suplimentară dintre RM şi Asociaţia
Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării
Proiectului „Managementul dezastrelor şi riscurilor
climatice în Moldova”, Nota informativă și alte
documente sunt disponibile pe pagina web oficială a
Ministerului
Mediului:
http://mediu.gov.md/index.php/transparenta-inprocesul-decizional/proiecte-de-legi și pe pagina
www.particip.gov.md.

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea, completarea și abrogarea unor
hotărîri ale Guvernului
Termen limită de prezentare a recomandărilor: 16.03.2015
În conformitate cu prevederile Legii nr. 239-XVI
din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul
decizional, Ministerul Mediului anunţă, începînd cu 23
februarie 2015, iniţierea repetată a consultărilor publice
asupra proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la
modificarea, completarea și abrogarea unor Hotărîri ale
Guvernului.
Scopul proiectului constă în eliminarea
contradicţiilor și confuziilor semnalate între Legea
nr.303/2013 privind serviciul public de alimentare cu
apă și canalizare și Hotărârea Guvernului nr. 950 din
25.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind
cerinţele de colectare, epurare şi deversare a apelor
uzate în sistemul de canalizare şi/sau în corpuri de apă
pentru localităţile urbane şi rurale, Hotărîrea Guvernului
nr. 1006 din 13.09.2004 pentru aprobarea
Regulamentului cu privire la concesionarea serviciilor
publice de gospodărie comunală, Hotărîrea Guvernului
nr. 582 din 17.08.1995 cu privire la reglementarea
monopolurilor, etc.
Necesitatea elaborării proiectului a apărut
după adoptarea și publicarea în Monitorul Oficial a Legii
nr.303 din 13.12.2013 privind serviciul public de
alimentare cu apă și de canalizare fiind necesară
aducerea actelor normative în domeniul serviciilor
publice de alimentare cu apă și de canalizare în
concordanță cu Legea nr.303 din 13.12.20013.
Prevederile de bază ale proiectului Hotărîrii
Guvernului vizează:

ajustarea terminologiei sectorului de alimentare
cu apă și de canalizare definite sau folosite diferit în
unele hotărîri de Guvern.
reglementarea
calculelor
valorilor
concentraţiilor maxim admisibile a substanţelor
poluante în apele uzate evacuate în sistemul de
canalizare al unei localități.
abrogarea unor hotărîri ale Guvernului depășite
după conținut.
Beneficiarii proiectului sunt autorităţile publice
centrale şi locale, companiile de apă și de canalizare și
agenții economici ai RM.
Rezultatul scontat ca urmare a implementării
proiectului Hotărîrii de Guvern va fi îmbunătăţirea
sănătăţii, demnităţii şi calităţii vieţii populației RM şi
susţinerea dezvoltării economice a ţării.
Recomandările pe marginea proiectului Hotărîrii
Guvernului sus-menţionat, pot fi expediate pînă pe data
de 16 martie 2015 în adresa dnei Tronza Serafima, la
adresa electronică: tronza@mediu.gov.md, la nr. de
telefon 022-204-530 sau la adresa: mun. Chişinău, str.
Cosmonauţilor 9, biroul 609, Ministerul Mediului.
Proiectul Hotărîrii Guvernului şi Nota
informativă sunt disponibile pe pagina web oficială a
Ministerului Mediului: www.mediu.gov.md la rubrica
proiecte în discuție și pe pagina www.particip.gov.md
sau la sediul Ministerului Mediului situat pe adresa: or.
Chişinău, str. Cosmonauţilor 9.

-
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Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea
Acordului de Împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție
și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de alimentare cu apă în regiunea de
dezvoltare Nord a Republicii Moldova, semnat la Chișinău la 30 iulie 2014

Termen limită de prezentare a recomandărilor: 10.03.2015
În conformitate cu prevederile Legii nr. 239-XVI din
13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul
decizional, Ministerul Mediului anunţă, începînd cu 25
februarie 2015, iniţierea consultărilor publice asupra
proiectului Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea
proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de
Împrumut dintre RM și Banca Europeană pentru
Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării
Proiectului de alimentare cu apă în regiunea de
dezvoltare Nord a Republicii Moldova, semnat la
Chișinău la 30 iulie 2014.
Scopul proiectului constă în ratificarea Acordului de
Împrumut dintre RM și Banca Europeană pentru
Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării
Proiectului de alimentare cu apă în regiunea de
dezvoltare Nord a RM, semnat la Chișinău la 30 iulie
2014.
Necesitatea elaborării proiectului. Conform
prevederilor Articolului V, Secțiunea 5.01., lit.(a) din
Acordul de Împrumut încheiat între RM și Banca
Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, pentru
intrarea în vigoare a acestui Acord, el trebuie să fie
ratificat de către Parlamentul RM. Prevederile de bază
ale proiectului Hotărîrii Guvernului vizează:
îmbunătăţirea nivelului serviciilor cu un accent pe
construcţia şi mentenanţa adecvată a infrastructurii de
apă, creşterea eficienţei, efectuarea de investiţii de
capital optime şi asigurarea sustenabilităţii financiare,

tehnice şi de mediu pe termen lung, luînd în
considerare constrîngerile de suportabilitate ale
utilizatorului final.
Beneficiarii proiectului sunt autorităţile publice
locale, companiile de apă și de canalizare precum și
populația raioanelor Soroca, Teleneşti, Floreşti,
Drochia, Rîşcani, Sîngerei şi mun. Bălţi.
Rezultatul scontat ca urmare a ratificării Acordului
de Împrumut dintre RM și Banca Europeană pentru
Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării
Proiectului de alimentare cu apă în regiunea de
dezvoltare Nord a RM, va fi îmbunătăţirea condiţiilor
de trai şi accesul la surse sigure de apă potabilă a cca
400 mii cetăţeni din Regiunea de Nord a RM.
Recomandările pe marginea proiectului Hotărîrii
Guvernului sus menţionat, pot fi expediate pînă pe
data de 10 martie 2015 în adresa dnei Elena Breahna,
la adresa electronică: breahna@mediu.gov.md, la nr.
de telefon 022-204-510 sau la adresa: mun. Chişinău,
str. Cosmonauţilor 9, biroul 523, Ministerul Mediului.
Proiectul Hotărîrii Guvernului şi nota informativă sunt
disponibile pe pagina web oficială a Ministerului
Mediului: www.mediu.gov.md la rubrica proiecte în
discuție și pe pagina www.particip.gov.md, sau la
sediul Ministerului Mediului situat pe adresa: or.
Chişinău, str. Cosmonauţilor 9, bir. 523.
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Proiectului Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea
Contractului de Finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții în
vederea realizării Proiectului de alimentare cu apă în regiunea de dezvoltare Nord a
Republicii Moldova, semnat la Chișinău la 31 iulie 2014
Termen limită de prezentare a recomandărilor: 10.03.2015
În conformitate cu prevederile Legii nr. 239-XVI
din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul
decizional, Ministerul Mediului anunţă, începînd cu 25
februarie2015, iniţierea consultărilor publice asupra
proiectului Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea
proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de
Împrumut dintre RM și Banca Europeană de Investiții în
vederea realizării Proiectului de alimentare cu apă în
regiunea de dezvoltare Nord a Republicii Moldova,
semnat la Chișinău la 30 iulie 2014.
Scopul proiectului constă în ratificarea
Contractului de Finanțare dintre RM și Banca Europeană
de Investiții în vederea realizării Proiectului de
alimentare cu apă în regiunea de dezvoltare Nord a RM,
semnat la Chișinău la 31 iulie 2014.
Necesitatea elaborării proiectului. Conform
prevederilor Articolului V, Secțiunea 5.01., lit.(a) din
Acordul de Împrumut încheiat între RM și Banca
Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare
(finanțatorul principal al proiectului), pentru intrarea în
vigoare a acestui Contract, el trebuie să fie ratificat de
către Parlamentul RM.
Prevederile de bază ale proiectului Hotărîrii
Guvernului vizează: îmbunătăţirea nivelului serviciilor cu
un accent pe construcţia şi mentenanţa adecvată a
infrastructurii de apă, creşterea eficienţei, efectuarea
de investiţii de capital optime şi asigurarea
sustenabilităţii financiare, tehnice şi de mediu pe

termen lung, luînd în considerare constrîngerile de
suportabilitate ale utilizatorului final.
Beneficiarii proiectului sunt autorităţile publice
locale, companiile de apă și de canalizare precum și
populația raioanelor Soroca, Teleneşti, Floreşti, Drochia,
Rîşcani, Sîngerei şi mun. Bălţi.
Rezultatul scontat ca urmare a ratificării
Contractului de Finanțare dintre RM și Banca Europeană
de Investiții în vederea realizării Proiectului de
alimentare cu apă în regiunea de dezvoltare Nord a RM,
va fi îmbunătăţirea condiţiilor de trai şi accesul la surse
sigure de apă potabilă a cca 400 mii cetăţeni din
Regiunea de Nord a RM. Recomandările pe marginea
proiectuluiHotărîrii Guvernului sus menţionat, pot fi
expediate pînă pe data de 10 martie 2015 în adresa
dnei Elena Breahna, la adresa electronică:
breahna@mediu.gov.md, la nr. de telefon 022-204-510
sau la adresa: mun. Chişinău, str. Cosmonauţilor 9,
biroul 523, Ministerul Mediului. Proiectul Hotărîrii
Guvernului şi nota informativă sunt disponibile pe
pagina web oficială a Ministerului Mediului:
www.mediu.gov.md la rubrica proiecte în discuție și pe
pagina www.particip.gov.md, sau la sediul Ministerului
Mediului situat pe adresa: or. Chişinău, str.
Cosmonauţilor 9, bir. 523.
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Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aderarea
Republicii Moldova la Protocolul la Convenţia din 1979 asupra poluării atmosferice
transfrontiere pe distanţe lungi, referitor la finanţarea pe termen lung a programului de
cooperare pentru supravegherea şi evaluarea transportului la distanţă lungă a
poluanţilor atmosferici în Europa (EMEP), adoptat la Geneva la 28 septembrie 1984
Termen limită de prezentare a recomandărilor: 14.03.2015
În conformitate cu art. 6 al Legii nr. 239-XVI din
13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul
decizional, Ministerul Mediului anunţă, începînd cu 25
februarie 2015, iniţierea consultărilor publice asupra
proiectului HG cu privire la aprobarea proiectului de
lege pentru aderarea RM la Protocolul la Convenţia din
1979 asupra poluării atmosferice transfrontiere pe
distanţe lungi, referitor la finanţarea pe termen lung a
programului de cooperare pentru supravegherea şi
evaluarea transportului la distanţă lungă a poluanţilor
atmosferici în Europa (EMEP), adoptat la Geneva la 28
septembrie 1984. Protocolul EMEP, fiind primul tratat
internaţional multilateral cu efect juridic obligatoriu
din cele 8 protocoale adoptate la Convenţia sus
menţionată, a intrat în vigoare la 28 ianuarie 1988. La
momentul de faţă Protocolul este ratificat de către 46
ţări, printre care şi un şir de ţări din CSI şi ţări cu
economie în tranziţie din regiunea Europei Centrale şi
de Est.
Scopul proiectului constă în asigurarea
procedurilor juridice pentru aderarea RM la Protocolul
şi participarea cu toate drepturile la Programul EMEP.
Necesitatea. Proiectul de lege este elaborat
întru executarea prevederilor Convenţiei din 1979
asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe
lungi, deciziilor luate de către Organul Executiv al
Convenţiei şi Planului anual de acţiuni al Ministerului
pentru anul 2014. Fiind Parte la Convenţia din 1979
asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe

lungi, RM, prin prevederile articolului 9 al Convenţiei
este obligată să asigure aderarea la Programul de
cooperare pentru supravegherea şi evaluarea
transportului pe distanţe lungi al poluanţilor
atmosferici în Europa (EMEP) şi implementarea
acestuia, crearea reţelelor naţionale EMEP de
monitorizare şi colectarea datelor respective, schimbul
de informaţii referitor la emisiile poluanţilor şi
transportul acestora, precum şi efectele poluării
atmosferice asupra altor componente de mediu,
sănătăţii omului şi organismelor vii etc. Aderarea la
Protocolul va permite RM să participe cu toate
drepturile la Programul EMEP, atragerea asistenţei
tehnice, consultative şi juridice pentru implementarea
acestui Program şi, respectiv, va contribui la
implementarea Convenţiei.
Recomandările pe marginea proiectului, supus
consultării publice, pot fi expediate pînă pe data de 14
martie 2015 dnei Ludmila Marduhaeva sau dnei
Carolina
Banaru,
pe
adresele
electronice:
liudmila@moldovapops.md
sau
banaru@mediu.gov.md sau pe adresa: or. Chişinău,
str. Cosmonauţilor 9, Ministerul Mediului, biroul 613.
Telefon de contact: (022) 204-526 / 204- 527. Proiectul
este disponibil pe pagina web oficială a Ministerului
Mediului: http://www.mediu.gov.md la rubrica
Proiecte în discuție și pe www.particip.gov.md, sau la
sediul Ministerului Mediului situat pe adresa: or.
Chişinău, str. Cosmonauţilor 9, biroul 613.
10

