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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 ,  www.maia.gov.md, www.mdrc.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 Regulamentului privind organizarea 

şi funcţionarea Serviciului Piscicol, a structurii și efectivului-limită ale acestuia. 

 

Termen limită de prezentare a recomandărilor: 05. iunie 2015

 

  În conformitate cu art.6 al Legii nr. 239-XVI din 13 

noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul 

decizional, Ministerul Mediului anunţă, începînd cu 15 

mai 2015, iniţierea consultărilor publice asupra 

proiectului Hotărârii  Guvernului  cu  privire la aprobarea 

Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea 

Serviciului Piscicol, a structurii și efectivului-limită ale 

acestuia.  

Scopul:  Elaborarea prezentului proiect de Hotărâre de 

Guvern este condiţionat de faptul că actualmente 

Serviciul Piscicol, în conformitate cu Legea nr. 149 din 

08.06.2006 „privind fondul piscicol, pescuitul şi 

piscicultura” (M.O. nr.126-130 din 11.08.2006), este 

obligat să asigure supravegherea de stat în obiectivele 

acvatice piscicole naturale a lucrărilor de captare a apei, 

adâncirea şi îndreptarea albiilor, extragerea de nisip şi 

prundiş, pescuitul hidrobionţilor şi altor activităţi, care pot 

afecta resursele biologice acvatice, atribuţii care 

nemijlocit ţin de competenţa şi  sfera de activitate a 

acestei autorităţi administrative. 

Obiectivul de bază: Obiectivul principal al acestui 

proiect de Hotărâre de Guvern este ajustarea activităţii 

instituţiei administrative din cadrul autorităţii centrale, 

abilitate cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia 

mediului la cerinţele Legii nr. 149 din 08.06.2006 „privind 

fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura”, a art. 107 alin.(2) 

din Constituţia Republicii Moldova, a Legii nr.98 din 

04.05.2012 „privind administraţia publică centrală de  

 

 

specialitate”, precum şi a Convenţiilor şi Acordurilor 

internaţionale în domeniul protecţiei mediului şi 

resurselor naturale, la care Republica Moldova este parte. 

Rezultatul scontat:  Aprobarea prezentului proiect de 

Hotărâre de Guvern va consolida capacităţile 

instituţionale a serviciului Piscicol şi va viza  acţiuni 

primordiale şi mai profesioniste în problemele protecţiei 

şi utilizării raţionale a resurselor acvatice naturale, 

îndeosebi a resurselor piscicole. Va asigura securitatea 

ecologică în obiectivele acvatice piscicole naturale a 

Republicii Moldova pentru toţi cetăţenii şi va întări 

cooperarea reciproc avantajoasă şi echitabilă în domeniul 

protecţiei resurselor piscicole şi reglementarea 

pescuitului în apele, care constituie frontiera de Stat a 

Republicii Moldova, bazându-se pe scopurile şi principiile 

dezvoltării durabile. 

Recomandările pe marginea proiectului Hotărârii  

Guvernului  cu privire la aprobarea Regulamentului 

privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Piscicol, pot 

fi expediate până pe data de 05 iunie 2015 domnului Ion  

Grati, la adresa electronică sp@sp.gov.md, sau la 

telefonul (0 22) 41 09 60. 

Proiectul Hotărârii Guvernului şi nota informativă sunt 

disponibile pe site-ul  http://www.mediu.gov.md la 

rubrica Transparență decizională/ proiecte în discuție sau 

la  sediul Ministerului Mediului situat pe adresa: or. 

Chişinău, str. Cosmonauţilor 9. De asemenea, proiectul 

poate fi consultat pe portalul www.particip.gov.md, la 

secțiunea dedicate Ministerului Mediului.  

   

 

Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea proiectului de lege privind deşeurile 

 

Termen limită de prezentare a recomandărilor:8 iunie 2015 

 

În conformitate cu art. 38 al Legii nr. 317-XV din 18 

iulie 2003 privind transparenţa în procesul decizional, 

Ministerul Mediului anunţă, începînd cu 18.05.2015, 

iniţierea  consultărilor publice asupra proiectului Hotărîrii 

mailto:sp@sp.gov.md
http://www.mediu.gov.md/
http://www.particip.gov.md/
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Guvernului pentru aprobarea proiectului de lege privind 

deşeurile. 

Necesitatea: Proiectul menţionat se încadrează în 

prevederile Acordului de Asociere, ratificat prin Legea nr. 

112 din 02 iulie 2014 şi a Planului 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. 

 Proiectul Legii transpune Directiva cadru 2008/98/CE 

a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 

noiembrie 2008 privind deşeurile, avînd ca obiect 

stabilirea unor măsuri în vederea protecţiei mediului şi a 

sănătăţii populaţiei prin prevenirea sau reducerea 

efectelor adverse cauzate de generarea şi gestionarea 

deşeurilor şi prin reducerea efectelor generale ale 

folosirii resurselor şi creşterea eficienţei folosirii acestora. 

 Scopul: Proiectul de Lege privind deşeurile  stabileşte 

cadrul legal necesar pentru realizarea proiectelor 

investiţionale în infrastructura de management al 

deşeurilor, iar valoarea potenţialelor  investiţii  în sector 

se  cifrează la circa 400 mln. Euro pentru construcţia 

depozitelor regionale de deşeuri şi staţiilor de tratare 

mecanico-biologică. În acest context, ţinem să 

menţionăm că Guvernul, a purces la implementarea 

Strategiei, avînd suportul partenerilor de dezvoltare,  

actualmente fiind în derulare perfectarea studiilor de 

fezabilitate  pentru dezvoltarea unui management 

integrat al deşeurilor în 5 regiuni de management al 

deşeurilor  (Regiunea 1 – Cantemir, Cahul, Taraclia, 

Comrat; Regiunea 2 – Leova, Cimişlia, Basarabeasca;  

Regiunea 3 – Căuşeni, Ştefan Vodă;  Regiunea 5 – 

Ungheni, Nisporeni, Călăraşi;  Regiunea 8 – Briceni, 

Ocniţa, Edineţ, Donduşeni.) Trecerea de la etapa de 

planificare a sectorului de gestionare a deșeurilor la cea 

de realizare a  proiectelor investiţionale, este 

condiţionată de aproximarea cadrului legislativ, normativ 

şi tehnic cu principiile directivelor Uniunii Europene.  

Recomandările   pe   marginea proiectului, supus  

consultării  publice, pot  fi expediate până pe data de 

08.06. 2015,la adresa de e-mail: bolocan@mediu.gov.md; 

liudmila@moldovapops.md, la telefonul 022 / 204-527 

sau pe adresa or. Chişinău, str. Cosmonauţilor 9, 

Ministerul Mediului, biroul 613. 

Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea 

Avizului asupra proiectului de lege privind deşeurile este 

disponibil pe pagina web oficială a Ministerului Mediului: 

http://www.mediu.gov.md la rubric Transparență 

decizională, sau pe portalul www.particip.gov.md, la 

secțiunea dedicate Ministerului Mediului. De asemenea, 

proiectul poate fi consultat la sediul Ministerului 

Mediului situat pe adresa: or. Chişinău, str. 

Cosmonauţilor 9, biroul 613. 

 

                 

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la completarea Anexei la regulamentul cu privire la 

organizarea și funcționarea ghișeului unic în domeniul autorizării de mediu pentru folosința 

specială a apei, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 894 din 12 noiembrie 2013 

 

Termen limită de prezentare a recomandărilor: 10 iunie 2015

 

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

noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul 

decizional, Ministerul Mediului anunţă, începînd cu 25 

mai 2015, iniţierea consultărilor publice asupra 

proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la completarea 

Anexei la regulamentul cu privire la organizarea și 

funcționarea ghișeului unic în domeniul autorizării de 

mediu pentru folosința specială a apei, aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 894 din 12 noiembrie 2013. 

Scopul proiectului constă în ajustarea cadrului 

normativ de implementare a Legii apelor nr. 272 din 23 

decembrie 2011, ca urmare a adoptării Legii nr. 96 din 12 

iunie 2014 pentru modificarea și completarea Legii 

apelor nr. 272. 

Necesitatea elaborării proiectului rezultă din 

modificările aplicate Legii apelor nr. 272, în urma cărora 

s-a actualizat lista tipurilor de folosință specială a apei. 

Astfel, în urma adoptării Legii sus-menționate și ca 

urmare a întrării în funcțiune a ghișeului unic în domeniul 

mailto:bolocan@mediu.gov.md
mailto:liudmila@moldovapops.md
http://www.mediu.gov.md/
http://www.particip.gov.md/
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autorizării de mediu pentru folosința specială a apei la 

data de 1 aprilie 2014, conform Hotărîrii Guvernului nr. 

894 din 12 noiembrie 2013, a fost necesară elaborarea 

unui act normativ prin care să fie modificată și lista 

actelor solicitate  pentru eliberarea autorizațiilor de 

mediu pentru folosința specială a apei (anexă la 

regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea 

ghișeului). 

Beneficiarii proiectului sunt persoanele fizice, agenții 

economici, întreprinderile de stat, gospodăriile țărănești 

și alte entități care ar avea nevoie de autorizație de 

mediu pentru folosința specială a apei în activitatea sa. 

Rezultatul scontat ca urmare a aprobării este 

facilitarea funcționării eficiente a ghișeului unic în 

domeniul autorizării de mediu pentru folosința specială a 

apei prin procesarea mai rapidă a actelor solicitate de 

către instituțiile publice ce coordonează eliberarea 

autorizațiilor.  

Recomandările pe marginea proiectului Ordinului sus-

menţionat, pot fi expediate pînă pe data de 10 iunie 2015 

în adresa dnei Elena Breahnă, consultant principal în 

cadrul Direcţiei Managementul Apelor a Ministerului 

Mediului, la adresa electronică: breahna@mediu.gov.md, 

la nr. de telefon (022) 204-510, sau la adresa: mun. 

Chişinău, str. Cosmonauţilor 9, bir. 523, Ministerul 

Mediului. 

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la 

completarea Anexei la regulamentul cu privire la 

organizarea și funcționarea ghișeului unic în domeniul 

autorizării de mediu pentru folosința specială a apei, 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 894 din 12 

noiembrie 2013 şi nota informativă sunt disponibile pe 

pagina web oficială a Ministerului Mediului: 

www.mediu.gov.md la rubrica „Transparenţa 

decizională”, sau pe portalul web www.particip.gov.md 

la secțiunea dedicată Ministerului MEdiului. De 

asemenea, proictul poate fi consultat la sediul 

Ministerului Mediului situat pe adresa: or. Chişinău, str. 

Cosmonauţilor 9. 

 

/MINISTERUL AGRICULTURII ȘI INDUSTRIEI ALIMENTARE CONSULTĂ/ 
 

Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Programului de supraveghere, control şi 

eradicare a rabiei la vulpi în Republica Moldova 

 
Termen limită de prezentare a recomandărilor:  05 iunie 2015 

 

Scopul proiectului este aprobarea programului de 

supraveghere, control şi eradicare a rabiei la vulpi în 

Republica Moldova. 

Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de 

hotărîre constă în facilitarea implementării programelor 

de monitorizare, control și eradicare a rabiei la vulpi 

începând cu anul 2016 pe teritoriul Republicii Moldova. 

Prevederile de bază ale proiectului sînt 

supravegherea, controlul și eradicarea rabiei la vulpe în 

Republica Moldova. Beneficiarii proiectului de hotărîre 

este societatea civilă. 

Rezultatele scontate ca urmare a implimentării 

proiectului de hotărîre supuse consultării publice vor fi 

realizarea eficientă a Programului care va diminua riscul 

răspândirii rabiei la populaţia de animale receptive, 

domestice şi sălbatice, eliminând pericolul transmiterii 

rabiei la om şi permiţând astfel ţării noastre să obţină 

statutul de ţară liberă de rabie. 

Impactul estimat al proiectului constă în diminuarea  

riscul răspândirii rabiei la populaţia de animale 

receptive, domestice şi sălbatice, eliminând pericolul 

transmiterii rabiei la om. 

 Proiectul de hotărîre este elaborat în conformitate 

cu Legea nr. 317 din 18.07.2003 privind actele 

normative ale Guvernului și ale altor autorități ale 

administrației publice centrale și locale, prevederile 

corespondente ale legislației comunitare prevăzute în 

Decizia 2000/258/CE a Consiliului din 20 martie 2000 

privind desemnarea unui institut specific responsabil cu 

stabilirea criteriilor necesare pentru standardizarea 

testelor serologice de control al eficacităţii vaccinurilor 

antirabice şi Decizia 94/275/CE a Comisiei din 18 aprilie 

1994 privind recunoaşterea vaccinurilor antirabice. 

mailto:breahna@mediu.gov.md
http://www.mediu.gov.md/
http://www.particip.gov.md/
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În conformitate cu prevederile art. 29 din Legea nr. 

221 din 19.10.2007 privind activitatea sanitar-veterinară 

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor 

elaborează şi pune în aplicare, prin intermediul 

subdiviziunilor teritoriale pentru siguranţa alimentelor, 

programe naţionale de eradicare a unor boli ce 

evoluează pe teritoriul Republicii Moldova, de prevenire 

şi control al unor boli emergente sau exotice pentru 

populaţiile de animale. 

În acest context, Republica Moldova, prin Agenția 

Națională pentru Siguranța Alimentelor, a elaborat 

proiectul Programului național de monitorizare, control 

și eradicare a rabiei la vulpi. Proiectul Programului 

menţionat a fost transmis către Comisia Europeană ca 

fiind eligibil pentru cofinanțare. 

Pentru anul 2016 este planificată vaccinarea vulpilor 

în conformitate cu programul elaborat și includerea, în 

calitate de subprogram al României, în intenţia creării 

zonei bufer de 50 de km de la hotarul Republicii 

Moldova cu România. 

Pentru a facilita implementarea programelor de 

monitorizare, control și eradicare a rabiei la vulpi 

începând cu anul 2016, a fost elaborat prezentul proiect 

de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea programului 

de supraveghere, control şi eradicare a rabiei la vulpi în 

Republica Moldova. 

Datorită evoluției endemice a rabiei la vulpi pe 

teritoriul Republicii Moldova, în contextul lipsei 

vaccinării antirabice în populațiile silvatice de vulpi și a 

mesajelor de interdicție a mișcării animalelor de 

companie din Republica Moldova spre spațiul european, 

comisia DG SANTE a evaluat proiectul Programului de 

supraveghere, control şi eradicare a rabiei la vulpe în 

Republica Moldova pentru anii 2016-2020 și a 

atenţionat asupra posibilităţii includerii Programului 

Republicii Moldova în Programul de eradicare, 

combatere și control a rabiei a României, în calitate de 

subprogram, cu petrecerea vaccinării aeriene a zonei 

bufer de 50 km de la hotarul Republicii Moldova cu 

România, cu finanțare din partea Comisiei Europene. 

Implementarea prevederilor Programului menţionat pe 

întreg teritoriul Republicii Moldova se va realiza din 

fonduri aferente Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa 

Alimentelor, în limita prevederilor bugetare aprobate 

acestei instituţii, în vederea implementării programelor 

anuale şi multianuale aprobate. 

Potrivit prevederilor proiectului de hotărâre a 

Guvernului menționat, Programul de supraveghere, 

control și eradicare a rabiei la vulpi în Republica 

Moldova, se va desfășura pe întreg teritoriul Republicii 

Moldova până la dobândirea de către aceasta a 

statutului de țară „liberă de rabie” și se va aplica la 

întregul efectiv de vulpi.  

Recomandările pe marginea proiectului de lege pot fi 

expediate pînă la data de 22.06.2015 către Enciu Valeriu 

(valeriu.enciu@maia.gov.md) și Meleșco Sofia 

(sofia.melesco@maia.gov.md), sau în adresa 

Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, MD-

2004, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 162. 

Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea 

Programului de supraveghere, control şi eradicare a 

rabiei la vulpi în Republica Moldova şi nota informativă 

sînt disponibile pe pagina web oficială a Ministerului 

Agriculturii și Industriei Alimentare: www.maia.gov.md 

la compartimentul ”Transparență decizională”, rubrica 

”Proiecte în discuție”, sau la sediul Ministerului 

Agriculturii și Industriei Alimentare, situat pe adresa 

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare,162. 

 

 

 

/MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR CONSULTĂ/  
 

Documentul normativ NCM A07.XX-2015 „Protecţia mediului în documentaţia de proiect” 

 

Termen limită de prezentare a recomandărilor: 15 iunie 2015 

 

Necesitatea elaborării proiectului: Acest 

document normativ este elaborat în scopul completării 

NCM A.07.02-2012 „Procedura de elaborare, avizare, 

aprobare și conținutul-cadru al documentației de 

mailto:valeriu.enciu@maia.gov.md
mailto:sofia.melesco@maia.gov.md
http://www.maia.gov.md/
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proiect pentru construcții. Cerințe și prevederi 

principale” și conține prevederi generale și cerințe față 

de componența, conținutul și modul de elaborare a 

capitolului „Protecția mediului înconjurător” în 

componența documentației de proiect pentru 

construcția obiectelor de diferită destinație.  

Scopul elaborării proiectului: Documentul normativ 

NCM А.07.ХХ-2015 „PROTECŢIA MEDIULUI ÎN 

DOCUMENTAŢIA DE PROIECT” este elaborat în scopul 

eficientizării cerințelor normative față de documentația 

de proiect pentru construcții, armonizării ei la cerințele 

legislației în vigoare. Normativul se aplică pentru toate 

tipurile de obiecte indiferent de specificul lor, cu 

excepția construcțiilor unice, pentru care se elaborează 

metodici speciale de apreciere a influenței lor asupra 

mediului înconjurător. 

Compartimentul „Protecţia mediului” al 

documentaţiei de proiect este menit să stabilească  prin 

soluţiile tehnice adecvate şi prin calcule respective 

condiţiile de asigurare a populaţiei cu un mediu sănătos 

în armonie cu dezvoltarea economică şi cu progresul 

social şi în baza principiilor de dezvoltare durabilă care 

cer un mediu mai bun pentru generaţiile prezente şi 

viitoare şi realizarea unor îmbunătăţiri majore şi 

continue ale calităţii aerului, solului şi apelor. 

Normativul face parte din setul normativelor prin  

care se reglementează procesele de elaborare, avizare 

şi aprobare a documentaţiei pentru construcții. La 

momentul actual componenţa-cadru al 

compartimentului „Protecţia mediului” al documentaţie 

de proiect pentru construcţii nu este stabilită. 

Recomandările pe marginea documentului 

normative pot fi comunicate lui Gheorghe Croitoru la 

telefonul (022) 204 599 sau la adresa de e-mail: 

gheorghe.croitoru@mdrc.gov.md. 

Documentul normative poate fi lecturat pe site-ul 

oficial al Ministerul Construcțiilor și Dezvoltării 

Regionale www.mdrc.gov.md la rubrica ”Transparență 

decizională” sau pe portalul www.particip.gov.md la 

secțiunea dedicate Ministerului Construcțiilor și 

Dezvoltării Regionale. 

mailto:gheorghe.croitoru@mdrc.gov.md
http://www.mdrc.gov.md/
http://www.particip.gov.md/

