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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 non-
guvernamentale (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.particip.gov.md, 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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/MINISTERUL MEDIULUI CONSULTĂ/ 
 

 

Proiectul Ghidului privind elaborarea planului de afaceri pentru dezvoltarea 
companiilor de apă - canal 

 
Termen limită de prezentare a recomandărilor: 19 februarie 2016 

 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 239-XVI din 

13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul 
decizional, Ministerul Mediului anunţă, începând cu 09 
februarie 2016, iniţierea consultărilor publice asupra 
proiectului Ghidului privind elaborarea planului de 
afaceri pentru dezvoltarea companiilor de apă - canal. 

Scopul proiectului constă în facilitarea întreprinderii 
acțiunilor de îndeplinire a obiectivelor ce țin de prestarea 
serviciilor calitative de alimentare cu apă și de canalizare 
prin întocmirea unui plan de afaceri în scopul asigurării 
dezvoltării de perspectivă a companiilor Apă-Canal.  

Necesitatea elaborării proiectului – conform 
prevederilor Planului de acțiuni a Strategiei de 
alimentare cu apă și sanitație, aprobată prin HG nr. 199 
din 20.03.2014. 

Prevederile de bază ale proiectului Ghidului vizează: 
- stabilirea realistă a necesarului de resurse şi a 

surselor din care acestea pot fi obţinute;  
- încadrarea în timp a etapelor dezvoltării entității 

Apă Canal;  
- coordonarea fazelor viitoare ale activității 

entităților Apă Canal şi rezolvarea eventualelor 
probleme. 

Beneficiarii proiectului sunt autorităţile publice 
locale, companiile de apă și de canalizare precum și 
populația Republicii Moldova. 

Rezultatul scontat ca urmare a aprobării Ghidului 
privind elaborarea planului de afaceri pentru dezvoltarea 
companiilor de apă – canal, va fi facilitarea companiilor 
de apă de a avea un management bun al companiei și 
creșterea credibilității în fața potențialilor finanțatori  
(creditori, autoritățile publice locale, sau acţionari 
potenţiali). 

Recomandările pe marginea proiectului Ghidului 
sus menţionat pot fi expediate până pe data de 19 
februarie 2016 în adresa dnei Elena Breahna, la adresa 
electronică: breahna@mediu.gov.md sau la nr. de 
telefon 022-204-510 sau la adresa: mun. Chişinău, str. 
Cosmonauţilor 9, biroul 523, Ministerul Mediului. 

Proiectul Ghidului şi nota informativă sunt 
disponibile pe pagina web oficială a Ministerului 
Mediului: www.mediu.gov.md (rubrica Transparența 
decizională, proiecte in discutie), sau la sediul 
Ministerului Mediului situat pe adresa: or. Chişinău, str. 
Cosmonauţilor 9, bir. 523. 

  
 

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului  de Lege pentru 
ratificarea  Protocolului de la Nagoya privind accesul la resursele genetice şi distribuirea 
corectă şi echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora (ABS), la Convenţia 

privind diversitatea biologică, adoptată la Rio de Janeiro, la 5 iunie 1992 
 

Termen limită de prezentare a recomandărilor: 22 februarie 2016 
 
În conformitate cu art.6 al Legii nr. 239-XVI din 13 

noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul 
decizional, Ministerul Mediului anunţă, începînd cu 10 
februarie 2016, iniţierea consultărilor publice asupra 
proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea 
proiectului  de Lege pentru ratificarea  Protocolului de  

 

 
la Nagoya privind accesul la resursele genetice şi 
distribuirea corectă şi echitabilă a beneficiilor care 
rezultă din utilizarea acestora (ABS), la Convenţia 
privind diversitatea biologică, adoptată la Rio de 
Janeiro, la 5 iunie 1992, semnat la 25 ianuarie  2012, la 
Organizaţia Naţiunilor Unite, cu sediul la New York. 
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Scopul Protocolului de la Nagoya constă în 
distribuirea corectă şi echitabilă a beneficiilor care 
rezultă din utilizarea resurselor genetice, inclusiv prin 
accesul adecvat la resursele genetice şi prin transferul 
corespunzător al tehnologiilor relevante, luând în 
considerare toate drepturile asupra acelor resurse şi 
asupra tehnologiilor, precum şi prin finanţarea 
corespunzătoare, contribuind, astfel, la conservarea 
diversităţii biologice şi la utilizarea durabilă a 
componentelor acesteia. 

 Necesitatea elaborării şi ratificării Protocolului 
este crearea în continuare a unui mediu stimulator 
pentru obţinerea beneficiilor de la dobândirea 
resurselor genetice şi obţinerea beneficiilor de la 
folosinţa şi exportul acestora.  

 Prevederile de bază:  executarea prevederilor 
Strategiei privind diversitatea biologică a Republicii 
Moldova pentru anii 2015-2020 şi  Planului de acţiuni  
pentru implementarea acestea, aprobată prin 
Hotărârea Guvernului nr. 274 din 18 mai 2015 şi prin 
respectarea cerinţelor art. 9 alin. (1) al Legii nr. 595-XIV 
din 24 septembrie 1999 privind tratatele internaţionale 
ale Republicii Moldova şi Regulamentului privind 
mecanismul de încheiere, aplicare şi încetare a 
tratatelor internaţionale, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 442 din 17 iulie 2015. 

Beneficiarii proiectului sînt: persoanele juridice şi 
fizice care utilizează resursele genetice. 

Rezultatele scontate ca urmare a implementării 
Protocolului: stoparea pierderilor în diversitatea 
biologică, precum la nivel mondial, atît şi la nivel 
naţional, prin gestionarea durabilă a resurselor 
biologice şi reglementarea activităţilor de utilizare ale 
acestor resurse.  Protocolul va crea stimulente de 
conservare a diversităţii, de utilizare durabilă a 
componentelor acesteia în vederea dezvoltării durabile 
şi bunăstării fiinţelor umane. 

Recomandările pe marginea proiectului  legii   
supus consultării publice, pot fi expediate pînă pe data 
de 22 februarie în adresa dnei Ala Rotaru, pe adresa 
electronică rotaru@mediu.gov.md sau la numărul de 
telefon 022-20-45-22 sau pe adresa: or. Chişinău, str. 
Cosmonauţilor 9, biroul 607, Ministerul Mediului. 

Proiectul    Hotărîrii   Guvernului,  proiectul legii,  
textul  Protocolului  şi   Argumentarea   necesităţii 
ratificării  Protocolului  sînt   disponibile  pe  pagina  
web  oficială  a Ministerului  Mediului: 
www.mediu.gov.md (rubric Transparența decizională)   
sau  la sediul Ministerului Mediului situat pe adresa: or. 
Chişinău, str. Cosmonauţilor 9. 

 

 
 

Proiectul Hotărîrii de Guvern pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 888 din 23.10. 2014
 
 
În conformitate cu art.6 al Legii nr. 239-XVI din 13 

noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul 
decizional, Ministerul Mediului anunţă, începînd 10 
februarie 2016, inițierea consultărilor publice asupra 
proiectului Hotărîrii de Guvern pentru modificarea 
Hotărîrii Guvernului nr. 888 din 23 octombrie 2014. 

 Scopul proiectului este modificarea adresei 
juridice a Instituției Publice „EMP Management Durabil 
POP” care la moment se află în incinta ministerului, în 
vederea posibilității oferirii unui sediu cu încăpere de 
serviciu gratuit, necesare pentru amplasarea  aparatului 
Unității, în strictă corespundere cu prevederile pct. 16 
din Regulamentul aprobat prin pct. 2 al Hotărîrii  

 

 
 
Guvernului nr. 888 din 23 octombrie 2014. 

Totodată, prin prezentul proiect vor fi efectuate 
modificări ce ține de componența nominală  a 
Comitetului Național de Coordonare, prevăzut la pct. 12 
al Regulamentului Unității pentru implementarea și 
coordonarea proiectelor Unitatea pentru 
implementarea și coordonarea proiectelor Instituția 
Publică „EMP Management Durabil POP”, aprobat prin 
Hotărîrea Guvernului nr. 888 din 23 octombrie 2014. 

Necesitatea elaborării – proiectul în cauză va 
asigura în continuare posibilitatea acordării 
funcționarilor publici a birourilor de serviciu în vederea 
exercitării obligațiunilor funcționale, ca urmare a 
modificării Hotărîrii Guvernului nr. 847 din 18 

Termen limită de prezentare a recomandărilor: 26 februarie 2016 
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decembrie 2009 pentru aprobarea Regulamentului 
privind organizarea și funcționarea Ministerului 
Mediului, structurii și efectivului-limită a aparatului 
central al acestuia și respectiv oferirea unui sediu cu 
încăperi de serviciu necesare Unității pentru 
implementarea și coordonarea proiectelor Instituția 
Publică „EMP Management Durabil POP” la adresa: str. 
Mitropolit Dosoftei 156 A, bir. 303, mun. Chișinău, MD-
2004, spațiul respectiv fiind în clădirea gestionată de ÎS 
„Expediția Hidrogeologică „EHGeoM” ”, întreprindere în 
care Ministerul Mediului exercită împuternicirile de 
fondator. 

Recomandările pe marginea proiectului Hotărîrii 
de Guvern pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 

888 din 23 octombrie 2014 supus consultărilor publice, 
pot fi prezentate pînă pe data de 26 februarie 2016, la 
adresa electronică eremei.carolina@mediu.gov.md, 
sau expuse la numărul de telefon 022 20 45 08  sau pe 
adresa: or. Chişinău, str. Cosmonauţilor 9, biroul 712, 
Ministerul Mediului. 

Proiectul    Hotărîrii  Guvernului şi Nota 
informativă sînt disponibile pe pagina web oficială a 
Ministerului Mediului: www.mediu.gov.md (rubrica 
Transparență decizională, roiecte în discuție) sau pe 
pagina www.particip.gov.md sau la sediul Ministerului 
Mediului situat pe adresa: or. Chişinău, str. 
Cosmonauţilor 9, biroul 712. 

 
  

 

Proiectul de lege privind accesul publicului la informația de mediu 
 
 
În conformitate cu art. 6 al Legii nr. 239-XVI din 13 

noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul 
decizional, Ministerul Mediului anunţă, începînd cu 08 
februarie 2016, iniţierea  consultărilor publice asupra 
proiectului Legii privind accesul publicului la informația 
de mediu. 

Scopul proiectului  de lege: Proiectul Legii cu 
privire la accesul publicului la informația de mediu își 
pune ca scop să asigure implementarea prevederilor 
Convenției Aarhus în Republica Moldova și să  
completeze șirul de acte normative în domeniul 
facilitării accesului publicului la informație și justiție 
cum sunt: Legea nr. 982 din 11,05,200 cu privire la 
acesul la informație, Legea nr.239-XVI din 13.11.2008 
cu privire la transparența în procesul decizional, 
Hotărârea Guvernului nr. 72 din 25.01.2000 despre 
aprobarea Regulamentului privind antrenarea 
publicului în elaborarea și adoptarea deciziilor de 
mediu, Planul Național  de Implementare a Convenției 
Aarhus pentru perioada 2011-2015. Proiectul va avea 
impact favorabil în ceea ce privește întărirea instituțiilor 
democratice și a statului de drept, în general, și, 
democrației participative în domeniul mediului, în 
particular. 

Convenţia Aarhus reprezintă un instrument juridic 
eficient, care permite extinderea principiilor  

 
 

democrației participative asupra domeniului mediului 
oferind posibilitatea publicului larg să aibă acces la 
informația privind mediul, să participe activ la 
adoptarea deciziilor în domeniul mediului, să aibă 
garantat accesul la justiție. Un obiectiv important  al 
Convenției este de a contribui la protecția drepturilor 
fiecărei persoane din generația actuală și cea viitoare 
de a trăi într-un mediu înconjurător prielnic sănătății și 
bunăstării sale 

Necesitatea elaborării proiectului în cauză este 
condiţionată de necesitatea executării prevederilor 
Planului naţional de acţiuni pentru implementarea în 
Republica Moldova a Convenţiei privind accesul la 
informaţie, justiţie şi participarea publicului la 
adoptarea deciziilor în domeniul mediului (2011-2015), 
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 471 din 
28.06.2011 şi publicat în Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova nr. 107-109 din 01.07.2011.  

Recomandările   pe   marginea  proiectului Legii 
pot  fi expediate până pe data de 26 februarie 2016 dlui 
Panciuc Adrian, la adresa electronică 
panciuc@mediu.gov.md, sau pe adresa: or. Chişinău, 
str. Cosmonauţilor 9, Ministerul Mediului,. Telefon de 
contact: 0(22)20 45 08. 

Proiectul legii privind accesul publicului la 
informația de mediu este disponibil pe pagina web 

Termen limită de prezentare a recomandărilor: 26 februarie 2016 
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oficială a Ministerului Mediului: 
http://www.mediu.gov.md (rubrica Transparența 
decizională), pe site-ul www.particip.gov.md sau la 
sediul Ministerului Mediului situat pe adresa: or. 
Chişinău, str. Cosmonauţilor 9, etajul 7, bir. 712. 
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