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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.
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 Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea
Regulamentului privind depozitarea deșeurilor
Termen limită de prezentare a recomandărilor: 16 noiembrie 2016
Ministerul Mediului iniţiază, începînd cu data de 27
octombrie 2016, consultarea publică a proiectului
Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea
Regulamentului privind depozitarea deșeurilor.
Scopul proiectului este stabilirea cerinţelor pentru
depozitarea deșeurilor, care prezintă activitatea de
eliminare a deșeurilor, prin respectarea procedurilor de
prevenire sau reducere a efectelor negative asupra
mediului pe care le pot avea activitățile de depozitare a
deșeurilor pe durata întregului ciclu de viață a
depozitului de deșeuri, ce include activități de
proiectare, construcție, exploatare și închidere.
Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de
decizie este stabilirea măsurilor, procedurilor şi
standardelor pentru depozitarea deșeurilor la etapa de
implementare a Legii privind deşeurile şi a Strategiei de
gestionare a deșeurilor în Republica Moldova pentru anii
2013-2027, conform cărora vor fi întreprinse acţiuni de
conformare a depozitelor existente și construcţia
depozitelor regionale în conformitate cu cerinţele
Directivelor Uniunii Europene.
Prevederile de bază ale proiectului sunt:
competențele administrației publice centrale și locale și
a operatorilor economici în scopul implementării unui
management adecvat al activităților de depozitare a
deșeurilor; condițiile emiterii autorizaţiei de mediu
pentru gestionarea deșeurilor; cerințele de acceptare a
deșeurilor în depozitele de deșeuri; exigențele față de
controlul, urmărirea și raportarea în faza de exploatare a
depozitelor; specificarea condițiilor de închidere si
urmărirea postînchidere a depozitelor de deșeuri;
cerințele față de depozitele de deșeuri municipale
existente.
Beneficiarii proiectului de decizie sunt: populația,
agenții economici, autoritățile administrației publice
locale, autoritățile administrației publice centrale,
organizațiile neguvernamentale, Statul în întregime.
Rezultatele scontate ca urmare a implementării
deciziei supuse consultării publice sînt: crearea cadrului

normativ cu privire la desfășurarea activității de
depozitare a deșeurilor, atât pentru exploatarea,
monitorizarea, închiderea și urmărirea postînchidere a
depozitelor în condiții de protecție a mediului și
sănătății populației.
Impactul estimat al proiectului de decizie este
unul major, care va duce la reducerea cantităţii de
deşeuri depozitate; reducerea efectelor negative asupra
mediului determinate de activităţile de depozitare a
deşeurilor periculoase; construirea de depozite
regionale de deşeuri; reducerea suprafeţelor ocupate de
depozite neconforme şi a numărului acestora;
prevenirea, reciclarea sau eliminarea deşeurilor prin
metode cât mai puţin poluante; asigurarea de noi locuri
de muncă; asigurarea securității energetice a
localităților, prin obținerea energiei din deșeuri;
atingerea unui nivel ridicat de protecţie a mediului.
Proiectul de decizie este elaborat în conformitate
cu legislaţia în vigoare: Hotărîrea Guvernului nr. 248 din
10.04.2013 pentru aprobarea Strategiei de gestionare a
deșeurilor în Republica Moldova pentru anii 2013-2027
și proiectul Legii privind deşeurile, aprobată prin
Hotărîrea Guvernului nr. 775 din 28 octombrie 2015 și
Planul naţional de acţiuni pentru implementarea
Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea
Europeană în perioada 2014-2016, aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr. 808 din 7 octombrie 2014.
Prevederile
corespondente
ale
legislaţiei
comunitare: Directiva 1999/31/EC a Consiliului din 26
aprilie 1999 privind depozitele de deșeuri, publicată în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO) L 182/1 din 16
iulie 1999, modificată ulterior în conformitate cu
Regulamentul (CE) 1882/2003 al Parlamentului
European și al Consiliului din 29 septembrie 2003;
Regulamentul (CE) 1137/2008 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 22 octombrie 2008 și
Directiva 2011/97/UE a Consiliului din 5 decembrie
2011.
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Tratatele internaţionale la care Republica Moldova
este parte: proiectul Regulamentului privind depozitarea
deșeurilor se încadrează în prevederile 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 iulie 2014.
Recomandările pe marginea proiectului de decizie,
supus consultării publice, pot fi expediate pînă pe data
de 16.11.2016, la adresa dnei Silvia Nicolaescu, pe
adresa electronică: nicolaescu@mediu.gov.md, la

numărul de telefon 022 204 524, sau pe adresa: str.
Constantin Tănase 9, MD 2005, Chișinău.
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la
aprobarea
Regulamentului
privind
depozitarea
deșeurilor şi nota informativă sînt disponibile pe pagina
web oficială www.mediu.gov.md, la compartimentul
Transparență decizională, rubrica Proiecte în discuție,
sau la sediul Ministerului Mediului, situat pe adresa str.
Constantin Tănase 9, MD 2005, Chișinău.
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