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Acest buletin este elaborat pentru reprezentanții societății civile, precum și pentru alte părți
interesate, în vederea diseminării informației privind procesele consultative în domeniul
protecției mediului.
Buletinul este realizat de AO Mișcarea Ecologistă din Moldova în cadrul proiectului
“Monitorizare pentru o bună guvernare de mediu”, proiect finanțat în cadrul programului
"Consolidarea guvernării ecologice prin formarea capacităților organizațiilor nonguvernamentale (ONG)”, finanțat de Uniunea Europeană, implementat de Programul Națiunilor
Unite pentru Dezvoltare (PNUD).
Conținutul acestui buletin nu reflectă în mod obligatoriu poziția oficială a donatorului. Buletinul
este distribuit gratuit și poate fi transmis sau multiplicat fără restricții, cu condiția păstrări
integrității textelor și menționării surselor.
Surse : www.mediu.gov.md
Coordonator: Alecu Reniță, președinte MEM, mem@mem.md
Responsabil de ediție: Elena Scobioală, elena.scobioala@mem.md
Adresa: RM, Chișinău, str. S. Lazo 13, of. 2A, 022 23 26 54
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CUVÂNT ÎNAINTE

Astăzi, în momentul în care Republica Moldova a semnat Acordul de Asociere cu UE şi a legiferat
Strategia 2014-2023 - documente fundamentale menite să reformeze la standarde europene
domeniul protecţiei mediului - implicarea societății civile în domeniul guvernanței de mediu este
așteptată și necesară.
Una din modalitățile de a ne implica este monitorizarea, evaluarea şi influenţarea politicilor
publice de mediu prin formularea de recomandări.
Procedura de participare publică reglementată de legislația în vigoare creează condiţii suficiente
pentru exprimarea opiniilor cu privire la viitoarele obiective şi activităţi, ce pot influenţa starea
mediului şi sănătatea populaţiei, oferă posibilităţi de delegare a împuternicirilor reprezentanţilor
publicului interesat, la şedinţele organelor decizionale, asigură ca în decizia respectivă să fie
reflectate competent rezultatele participării publicului.
Indiferent de sector, există principii generale ale participării publicului, care trebuie respectate:
• oamenii au dreptul să participe la elaborarea deciziilor principale, care vor avea influenţă
asupra vieţii lor;
•

graţie participării active a publicului interesat, poate creşte calitatea deciziilor politice şi
administrative;
• publicul este antrenat la etapa iniţială, la care există posibilitatea de a influenţa decizia
adoptată;
• se stabilesc termene rezonabile pentru participare;
• este asigurată informarea eficientă a publicului despre posibilităţile de participare a lui;
• publicului i se oferă informaţia de bază;
• întregul volum de informaţie, aplicată în procesul de adoptare a deciziilor, este accesibil pentru
familiarizare;
• este asigurată posibilitatea prezentării obiecţiilor;
• în deciziile elaborate de autorităţile de stat se ţine cont, la modul cuvenit, de obiecţiile expuse
de public;
• publicului i se oferă informaţia despre decizia finală.
Având ca punct de plecare angajamentele și obiectivele pe care și le-a asumat Guvernul Republicii
Moldova la nivel național și internațional privind protecția mediului, acest buletin reprezintă un
instrument care va facilita procesul de monitorizare și evaluare a politicilor de mediu elaborate de
autoritățile administrației publice.
Reprezentații societății civile de mediu sunt invitați să participe cu recomandări și comentarii la
documentele supuse consultărilor publice, în conformitate cu termenii indicați în anunțurile publicate
de autorități și prezentate în acest buletin.
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Iniţierea elaborării Foii de parcurs pentru promovarea economiei verzi în
Republica Moldova pentru perioada anilor 2016-2020
Termen limită de prezentare a recomandărilor: 25 noiembrie 2015
Ministerul Mediului, în colaborare cu Ministerul
Economiei, iniţiază, începând cu data de 27 octombrie
2015, elaborarea proiectului Foii de parcurs pentru
promovarea economiei verzi în Republica Moldova.
Scopul elaborării Proiectului Foii de parcurs constă în
promovarea implementării principiilor economiei verzi
în Republica Moldova, în identificarea şi aplicarea
măsurilor prioritare în domeniul promovării economiei
verzi pentru perioada anilor 2016-2020.
Obiectivul de bază al Foii de parcurs constă în
promovarea implementării Documentului final al
Conferinţei ONU privind Dezvoltarea Durabilă “Viitorul
pe care-l dorim” (Rio de Janeiro, 20-22 iunie 2012),
Strategiei Naţionale de Dezvoltare “Moldova 2020”,
Declaraţiei de intenţii privind dezvoltarea durabilă şi
economia verde (Ministerul Economiei, Ministerul
Mediului, Ministerul Agriculturii şi Industrie Alimentare,
08 aprilie 2014), Strategiei Energetice 2030, Strategiei
de dezvoltare a sectorului ÎMM 2012-2020, Strategiei de
dezvoltare a agriculturii 2013-2020, Strategiei de Mediu
2014-2023, altor documente strategice relevante în
domeniu, inclusiv din cadrul priorităţilor şi
recomandărilor din Acordul de Asociere UE-RM şi
Planului de implementare 2014-2016.
Necesitatea elaborării şi adoptării Foii de parcurs
este condiţionată de faptul, că acţiunile de
implementare a principiilor economiei verzi în Republica
Moldova se regăsesc în mai multe documente strategice
sau planuri sectoriale, dar poartă un caracter general
sau nu sunt identificate măsurile prioritare pe termen
scurt şi mediu, fiind indicate parţial doar ţintele pe
termen lung. Măsurile de promovare a economiei verzi
trebuie elaborate pentru a fi integrate în procesele
actuale de dezvoltare social-economice şi de reformare
în domeniul mediului şi din sectoarele cheie a
economiei, cu integrarea principiilor economiei verzi,
promovare de UE şi ONU în plan regional şi global. Foaia
de parcurs va sprijini procesul de elaborare şi

implementare a Obiectivelor Dezvoltării Durabile şi
acţiunile din Agenda ONU Post-2015.
Cadrul de elaborare a proiectului Foii de parcurs va
include următoarele:
• Stabilirea principiilor
• Elementele cheie şi stabilirea priorităţilor
• Sectoarele şi domeniile prioritare
• Consultarea beneficiarilor şi publicului larg
• Monitoringul şi Evaluarea
• Monitorizarea impactului.
Priorităţile în domeniul economiei verzi trebuie să fie
identificate şi racordate cu Strategia de Dezvoltare
Naţională Moldova 2020, Strategia de Mediu 2014-2023
şi Cadrul de Cheltuieli pe termen mediu (CCTM).
Proiectul Foii de parcurs va fi elaborat în conformitate
cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 33 din
11.01.2007.
Proiectul Foii de parcurs va fi elaborat de Ministerul
Mediului şi Ministerul Economiei, în cadrul Grupului de
Lucru interministerial pentru promovarea dezvoltarii
durabile şi economiei verzi, cu suportul Prgramului UE
„Înverzirea Economiilor în ţările Parteneriatului Estic
(EaP GREEN)”, implementat de Oficiul Regional pentru
Europa al UNEP. Proiecutl Foii de parcurs va fi supus
procedurii de Evaluare Strategică de Mediu, cu suportul
metodologic al CEE ONU in cadrul Programului EaP
GREEN.
Recomandările şi propunerile pe marginea iniţierii
proiectului de decizie, supuse consultării publice, a
scopului, obiectivelor şi structurii Foii de parcurs pot fi
expediate până pe data de 25 noiembrie 2015 dnei
Maria Nagornîi, Şef DAMEP, pe adresa electronică:
policy@mediu.gov.md şi expuse la numărul de telefon:
022 20 45 20, dnei Virginia Bîlici, consultant, secretarul
Grupului de Lucru interministrial pe adresa electronică:
bilici.virginia@mediu.gov.md şi la numărul de telefon:
022 20 45 05 sau pe adresa: or. Chişinău, str.
Cosmonauţilor 9, biroul 614.
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Lansarea activităţilor de elaborare a Foii de parcurs
vor avea loc în noiembrie-decembrie 2015, în cadrul
Grupului de lucru interministerial. Consultările publice al
proiectului Foii de parcurs vor avea loc în perioada
ianuarie-martie, a variantei avansate în perioada mai–
iunie 2016, astfel, încât varianta definitivată să fie
prezentată pentru aprobare în iulie 2016.
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