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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 
 

http://www.particip.gov.md/
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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 Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea și 
completarea Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală 

 
Termen limită de prezentare a recomandărilor: 04 mai 2016 

 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 239-XVI din 13 

noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul 

decizional, Ministerul Mediului anunţă, începând cu 18 

aprilie 2016, iniţierea consultărilor publice asupra 

proiectului Hotărârii Guvernului cu privire proiectul de 

lege pentru pentru modificarea și completarea Legii 

nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația 

publică locală. 

Scopul de bază a  proiectului este de a promova 

regionalizarea prin intermediul cooperării 

intercomunitare ca o cale de dezvoltare durabilă a 

comunităților din Republica Moldova. 

 Proiectul de lege menționat va crea cadru juridic care 

să permită autorităților publice locale cooperarea 

intercomunitară în vederea gestionării, monitorizării și 

controlului funcționării serviciului de alimentare cu apă și 

de canalizare, condiții mai favorabile pentru dezvoltarea 

sistemelor, va contribui la îmbunătăţirea sănătăţii, 

demnităţii şi calităţii vieţii populației şi va susţine 

dezvoltarea economică a ţării. 

Beneficiarii proiectului sunt autorităţile publice locale, 

companiile de apă și de canalizare și populația Republicii 

Moldova. 

Rezultatul scontat ca urmare a implementării 

proiectului propus prevede reglementarea procesului de 

regionalizare a serviciului de alimentare cu apă și de 

canalizare, care să contribuie la îmbunătățirea calităţii 

vieţii populației Republicii Moldova şi susţinerea 

dezvoltării economice a ţării. 

Recomandările pe marginea proiectului Hotărârii 

Guvernului sus menţionat, pot fi expediate până pe data 

de 4 mai 2016 în adresa dnei Gratii Victoria, la adresa 

electronică: gratii.victoria@mediu.gov.md, la nr. de 

telefon 022-204-538 sau la adresa: mun. Chişinău, str. 

Constantin Tănase 9, biroul 609, Ministerul Mediului. 

Proiectul Hotărârii Guvernului și nota informativă sunt 

disponibile pe pagina web oficială a Ministerului 

Mediului: www.mediu.gov.md (rubrica Transparența 

decizională) sau la sediul Ministerului Mediului situat pe 

adresa: or.Chişinău, str.Constantin Tănase 9. 

  

 

Proiectul Hotărîrii Guvernului privind aprobarea proiectului de lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.303 din 13.12.2013 privind serviciul public de 

alimentare cu apă și de canalizare (MO al RM, 2014, nr.60-65) 

 
Termen limită de prezentare a recomandărilor: 06 mai 2016 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 239-XVI din 

13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul 

decizional, Ministerul Mediului anunţă, începând cu 20 

aprilie 2016, iniţierea consultărilor publice asupra 

proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea 

proiectului de lege pentru modificare şi completare 

Legii nr. 303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul 

public de alimentare cu apă și de canalizare. 

Scopul proiectului constă în eliminarea 

contradicţiilor și confuziilor semnalate la Legea nr. 303  

 

 

din 13.12.2013 a serviciului public de alimentare cu apă 

și canalizare, proiectul de lege elaborat prevede 

actualizarea noțiunilor și prevederilor legii, completarea  

cu noi alineate sau chiar articole noi precum și  

excluderea unor prevederi ce vin în contradicție cu 

legislația în vigoare. 

Proiectul de lege propune completarea 

competențelor autorităților publice centrale și locale în 

domeniul serviciului public de alimentare cu apă și de 

canalizare, autorității publice centrale de reglementare, 

precum și drepturile și obligațiunile consumatorilor și 

mailto:gratii.victoria@mediu.gov.md
http://www.mediu.gov.md/
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ale operatorilor care furnizează serviciul public de 

alimentare cu apă și de canalizare în localitățile RM.  

Necesitatea elaborării proiectului constă în 

aducerea prevederilor Legii nr. 303 din 13 decembrie 

2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de 

canalizare în concordanță cu necesitatea dezvoltării 

sectorului de alimentare cu apă și de canalizare, care va 

contribui la îmbunătățirea sănătății şi calității vieții 

cetăţenilor, precum şi la dezvoltarea economică a țării. 

Beneficiarii proiectului sunt autorităţile publice 

centrale şi locale, companiile de apă și de canalizare, 

agenții economici și cetățenii Republicii Moldova 

(consumatorii). 

Rezultatul scontat ca urmare a implementării 

proiectului propus prevede îmbunătățirea cadrului 

juridic unitar privind înființarea, organizarea, 

gestionarea, reglementarea funcționării în localități a 

serviciilor publice de alimentare cu apă potabilă, 

industrială și de canalizare a apelor uzate menajere. 

Recomandările pe marginea proiectului Hotărârii 

Guvernului sus menţionat, pot fi expediate până pe 

data de 6 mai 2016 în adresa dnei Sîrbu Ana, la adresa 

electronică: sirbu.ana@mediu.gov.md, la nr. de telefon 

022-204-530 sau la adresa: mun. Chişinău, str. 

Constantin Tănase 9, biroul 609, Ministerul Mediului. 

Proiectul Hotărârii Guvernului și nota informativă 

sunt disponibile pe pagina web oficială a Ministerului 

Mediului: www.mediu.gov.md (rubrica Transparenta 

decizionala) sau la sediul Ministerului Mediului situat pe 

adresa: or.Chişinău, str.Constantin Tănase 9. 

 

 

Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare cu emisii 
reduse a Republicii Moldova pînă în anul 2030 şi a Planului de acţiuni pentru 

implementarea acesteia

 

 

Ministerul Mediului iniţiază, începînd cu data de 

21 aprilie 2016, consultarea publică a proiectului 

Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Strategiei de 

dezvoltare cu emisii reduse a Republicii Moldova pînă în 

anul 2030 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea 

acesteia. 

Scopul proiectului constă în aprobarea unei viziuni 

strategice care să permită Republicii Moldova să-şi 

ajusteze calea de dezvoltare spre o economie cu emisii 

reduse de carbon şi să realizeze o dezvoltare durabilă 

verde, bazată pe priorităţile socio-economice şi de 

dezvoltare a ţării.  

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului 

reiese din prevederile art. 95 (d) din Capitolul 17 

„Politici Climatice” a Acordului de Asociere între 

Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea 

Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei 

Atomice şi Statele Membre ale acestora, pe de altă 

parte, semnat pe data de 27 iunie 2014 şi ratificat prin 

Legea nr, 112 din 2 iulie 2014, care prevede dezvoltarea 

şi punerea în aplicare a unei strategii de dezvoltare cu 

emisii reduse. Aceasta este determinată şi de 

implementarea obligaţiunilor asumate de către  

 

 

Republica Moldova în cadrul Convenţiei-cadru a 

Naţiunilor Unite cu privire la schimbarea climei, 

ratificată prin Hotărîrea Parlamentului nr. 404-XIII din  

16 martie 1995, dar şi de Contribuţia Naţională 

Determinată Intenţionată, prezentată de către 

Republica Moldova în cadrul celei de-a 21 Conferinţă a 

Părţilor la Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor 

Unite cu privire la Schimbarea Climei, (Paris, decembrie 

2015). 

Prevederile de bază ale proiectului: Strategia 

stabileşte obiectivul general de reducere 

necondiţionată, către anul 2030, a emisiilor totale 

naţionale de gaze cu efect de seră nete, cu nu mai puţin 

de 67% comparativ cu nivelul anului 1990, în susţinerea 

efortului global privind menţinerea tendinţei de 

creştere a temperaturii medii globale către anul 2100, 

în limita de pînă la 2°C. Obiectivul de reducere a 

emisiilor ar putea creşte până la 78% în mod 

condiţionat – în conformitate cu un acord global, care 

ar aborda teme importante, aşa ca resursele financiare 

cu costuri reduse, transferul de tehnologii şi cooperarea 

tehnică, accesul la toate în măsură corespunzătoare cu 

provocările schimbării globale a climei. 

Termen limită de prezentare a recomandărilor: 12 mai 2016 

 

mailto:sirbu.ana@mediu.gov.md
http://www.mediu.gov.md/
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Pentru a atinge obiectivul general vor fi realizare 

acţiuni de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră 

pentru următoarele sectoare: energetic, transporturi, 

clădiri, industrial, agricol, utilizarea terenurilor, 

schimbări în utilizarea terenurilor şi gospodăria silvică şi 

deşeuri.    

Beneficiarii proiectului sunt autorităţile publice 

centrale şi locale, instituţiile de cercetări ştiinţifice, 

agenţii economici, organizaţiile neguvernamentale şi 

societatea civilă în general. 

Rezultatul scontat al implementării strategiei 

constă în reducerea necondiţionată către anul 2030 cu 

nu mai puţin de 67% faţă de anul de referinţă (1990) a 

nivelului total naţional al emisiilor de gaze cu efect de 

seră, şi 78% în mod condiţionat – în conformitate cu un 

acord global, care ar aborda teme importante, aşa ca 

resursele financiare cu costuri reduse, transferul de 

tehnologii şi cooperarea tehnică, accesul la toate în 

măsură corespunzătoare cu provocările schimbării 

globale a climei. 

Recomandările pe marginea proiectului Hotărîrii 

Guvernului privind aprobarea  Strategiei de dezvoltare 

cu emisii reduse a Republicii Moldova pînă în anul 2030 

şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia, 

pot fi expediate pînă pe data de 12 mai 2016, în adresa 

drei Veronica Lopotenco, la adresa electronică: 

lopotenco@mediu.gov.md, telefon: (022) 20-45-21 sau 

la adresa: mun. Chişinău, str. Cosmonauţilor 9, biroul 

608, Ministerul Mediului şi/sau dlui Vasile Scorpan la 

adresa electronică: v.scorpan@yahoo.com, telefon: 

(022) 23 22 47. 

Proiectul şi nota informativă sunt disponibile pe 

pagina web oficială a Ministerului Mediului: 

www.mediu.gov.md (rubrica Transparența decizională), 

pe site-ul www.particip.gov.md, sau la sediul 

Ministerului Mediului – mun. Chişinău, str. 

Cosmonauţilor 9, biroul 608. 

  

 

Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind 
controlul emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea și din 

distribuția benzinei de la terminale la stațiile de alimentare cu produse petroliere 

  

Ministerul Mediului iniţiază, începînd cu data de 

18.04.2016, consultarea publică a proiectului Hotărîrii 

Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului 

privind controlul emisiilor de compuși organici volatili 

(COV) rezultați din depozitarea și din distribuția 

benzinei de la terminale la stațiile de alimentare cu 

produse petroliere. 

Scopul proiectului actului normativ este 

prevenirea poluării aerului atmosferic cu compuși 

organici volatili prin recuperarea vaporilor de benzină 

emiși la depozitarea și transportul benzinei între 

terminalele de produse petroliere și stațiile de benzină 

şi prin urmare reducerea efectelor nefaste ale acestor 

emisii asupra ecosistemelor şi a mediului înconjurător 

în ansamblu dar și asupra sănătății umane. 

Necesitatea elaborării proiectului reiese din 

angajamentele asumate de Republica Moldova 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 Republica Moldova, pe 

de altă parte”, ratificat prin Legea nr. 112 din 

02.07.2014. La elaborarea proiectului sus menţionat au 

fost luate în consideraţie activităţile prevăzute de 

Hotărîrea Guvernului nr. 808 din 07.10.2014 și din 

Hotărîrea Guvernului nr.38  din 01.02.2016.   

Proiectul de act normativ este elaborat în 

contextul armonizării legislaţiei naţionale cu legislaţia 

comunitară referitor la cerințele tehnice pentru 

terminalele petroliere, instalațiile de 

încărcare/descărcare a benzinei la terminale, 

containerele mobile, asigurîndu-se astfel armonizarea 

cu cerinţele europene în acest domeniu. Astfel, 

Regulamentul creează cadrul necesar de transpunere a 

prevederilor Directivei 94/63/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind 

controlul emisiilor de compuși organici volatili (COV) 

Termen limită de prezentare a recomandărilor: 06 iunie 2016 

 

mailto:lopotenco@mediu.gov.md
mailto:v.scorpan@yahoo.com
http://www.mediu.gov.md/
http://www.particip.gov.md/
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rezultați din depozitarea carburanților și din distribuția 

acestora de la terminale la stațiile de distribuție a 

carburanților fost modificată prin Regulamentul (CE) nr. 

1882/2003. 

Recomandările şi propunerile pe marginea 

Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind controlul emisiilor de compuși 

organici volatili (COV) rezultați din depozitarea și din 

distribuția benzinei de la terminale la stațiile de 

alimentare cu produse petroliere supus consultării 

publice, pot fi expediate până pe data de 6 iunie 2016, 

la adresa electronică: bors@mediu.gov.md sau expuse 

la numărul de telefon 022 204 526, sau pe adresa: mun. 

Chişinău, str. Constantin Tănase, 9,  biroul 613, 

Ministerul Mediului. 

Setul de documente care conține Nota 

informativă, Analiza preliminară a impactului de 

reglementare, proiectul Hotărîrii Guvernului, proiectul 

Regulamentului, Tabelul de concordanță sunt 

disponibile pe pagina web oficială a Ministerului 

Mediului http://mediu.gov.md (rubrica ”Transparența 

decizională”) și pe pagina http://www.particip.gov.md/.  

 

mailto:bors@mediu.gov.md
http://mediu.gov.md/
http://www.particip.gov.md/

