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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.
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

2

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 Hotărîrii de Guvern pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 485
din 12 august 2009
Termen limită de prezentare a recomandărilor: 04 aprilie 2016
În conformitate cu art.6 al Legii nr. 239-XVI din 13
noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul
decizional, Ministerul Mediului anunţă, începînd 18
martie 2016, inițierea consultărilor publice asupra
proiectului Hotărîrii de Guvern pentru modificarea
Hotărîrii Guvernului nr. 485 din 12 august 2009
Scopul proiectului este asigurarea concordanţei
Regulamentului Agenţiei pentru Geologie şi Resurse
Minerale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 485 din
12 august 2009, cu prevederile Legii nr.98 din 4 mai 2012
privind administraţia publică centrală de specialitate şi
ale Hotărîrii Guvernului nr.1310 din 14 noiembrie 2006
cu privire la aprobarea structurii-tip a regulamentelor
privind organizarea şi funcţionarea organului central de
specialitate al administraţiei publice şi autorităţii
administrative din subordinea acestuia.

Recomandările pe marginea proiectului Hotărîrii de
Guvern pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 485
din 12 august 2009 supus consultărilor publice, pot fi
prezentate pînă pe data de 04 aprilie 2016, la adresa
electronică: andreijuraveli@mail.ru
sau expuse la
numărul de telefon 022 751 810 sau pe adresa: or.
Chişinău, str. Mitropolit Dosoftei, 156, Cosmonauţilor 9,
Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale.
Proiectul Hotărîrii Guvernului şi Nota informativă
sînt disponibile pe pagina web oficială a Ministerului
Mediului: www.mediu.gov.md (rubrica Transparența
decizională, proiecte în discuție), pe pagina
www.particip.gov.md, la sediul Ministerului Mediului
situat pe adresa: or. Chişinău, str. Costantin Tănase, 9,
biroul 607 sau Agenţiei pentru Geologie şi Resurse
Minerale, str. Mitropolit Dosoftei, 156.
Necesitatea elaborării – proiectul în cauză expune într-o nouă reda

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Strategiei privind
adaptarea sectorului forestier la schimbările climatice pentru anii 2016-2025
şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia
Termen limită de prezentare a recomandărilor: 22 aprilie 2016
Ministerul Mediului iniţiază, începînd cu data de
21 martie 2016, anunţă consultarea publică a
proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea
Strategiei privind adaptarea sectorului forestier la
schimbările climatice pentru anii 2016-2025 şi a
Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia.
Strategia definește principalele direcții de acțiune
pentru următorii 10 ani privind adaptarea sectorului
silvic la consecințele schimbărilor climatice, menținerea
unui flux normal al serviciilor ecosistemelor forestiere și
atenuarea de către sectorul silvic a efectelor
schimbărilor climatice.
Scopul strategiei constă în sporirea contribuției
sectorului forestier și a ecosistemelor forestiere la
adaptarea dezvoltării sociale și economice a Republicii

Moldova la impactul schimbărilor climatice și la
atingerea nivelului actual al angajamentelor de
atenuare asumat prin asocierea la Acordul de la
Copenhaga.
Obiectivul general al strategiei constă în sporirea
capacitații sectorului silvic din Republica Moldova de a
se adapta la consecințele schimbărilor climatice prin
menținerea și îmbunătățirea capacități ecosistemelor
forestiere de a furniza servicii pentru societate și prin
maximizarea capacității acestora de a contribui la
atenuarea efectelor pin majorarea către anul 2020 a
capacității de sechestrare a dioxidului de carbon cu
25%, faţă de anul de referință 1990, în cadrul sectorului
privind utilizarea terenurilor, schimbări în utilizarea
terenurilor și gospodăria silvică.
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Strategia a fost elaborată de către Ministerul
Mediului şi Agenția ”Moldsilva”, procesul fiind ghidat și
susţinut de către experți naționali și internaționali şi de
către oficiul naţional al Programului Naţiunilor Unite
pentru Dezvoltare (PNUD Moldova). Procesul de
elaborare și avizare primară a Strategiei a implicat o
consultare largă cu părțile interesate: autorități
centrale și locale ale statului, instituţii de cercetări
ştiinţifice, organizaţii neguvernamentale şi societatea
civilă.
Recomandările şi propunerile pe marginea
proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea
Strategiei privind adaptarea sectorului forestier la
schimbările climatice pentru anii 2016-2025 şi a

Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia, pot
fi expediate pînă pe data de 22 aprilie 2016 Drei Lilia
Eladii la adresa electronică: eladii@mediu.gov.md sau
expuse în scris pe adresa: mun. Chişinău, str. Constantin
Tănase 9, Ministerul Mediului.
Proiectul hotărîrii Guvernului, proiectul Strategiei
şi Nota informativă sunt disponibile pe pagina web
oficială a Ministerului Mediului: www.mediu.gov.md
(compartimentul “Transparenţă decizională/Proiecte în
discuție”) sau la sediul Ministerului Mediului situat pe
adresa: or. Chişinău, str. Constantin Tănase 9.
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