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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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/COMISIA PARLAMENTARĂ ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, DEZVOLTARE 
REGIONALĂ, MEDIU ȘI SCHIMBĂRI CLIMATICE CONSULTĂ/ 

 

Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. nr.96-XVI din 13.04.2007 privind achizițiile publice (nr. 131 
din 26.03.2014). 

Miercuri, 01 aprilie 2015 
 
Prin prezenta, vă informăm că Comisia 

parlamentară administrație publică, dezvoltare 
regională, mediu și schimbări climatice organizează 
Audierea publică pe marginea proiectului de lege 
pentru modificarea Legii nr. nr.96-XVI din 
13.04.2007 privind achizițiile publice (nr. 131 din 
26.03.2014).  

 

Audierea se va desfășura miercuri, 01 aprilie 2015, 
cu începere de la ora 13:00, incinta sediului Ministerului 
Agriculturii și Industriei Alimentare, sala de ședințe, 
etaj. 1, bd. Ștefan cel Mare, 162, municipiul Chișinău. 

Executant: Valentina Ceaglii, Consultant principal, 
Comisia administrație publică, dezvoltare regională, 
mediu și schimbări climatice. Tel.: 268 512 

/MINISTERUL MEDIULUI CONSULTĂ/ 
 

Proiectul Ordinului Ministrului Mediului cu privire la aprobarea Ghidului de întocmire a Planului de 
Siguranţă a Apei pentru un sistem public de alimentare cu apă 

 

 
Termen limită de prezentare a recomandărilor: 06 aprilie 2015 

 
Planurile de Siguranţă a Apei (PSA) se bazează pe o 

evaluare cuprinzătoare a riscului şi a managementului 
de abordare a riscului cu privire la acţiunile necesare în 
cadrul unui sistem de alimentare cu apă, de la captarea 
acesteia şi pînă la robinetul consumatorului. Această 
abordare a fost iniţiată de Organizația Mondială a 
Sănătății (OMS) şi Comisia Europeană, care au analizat 
rolul PSA în cadrul discuţiilor privind revizuirea 
Directivei 98/83/CE cu privire la calitatea apei destinată 
consumului uman. 

Necesitatea proiectului: Un plan de siguranţă a apei 
este un mijloc de a asigura distribuirea adecvată a apei, 
în orice moment, pentru a proteja sănătatea publică. 
Este şi un mijloc important prin care se asigură că 
sistemele de alimentare cu apă pot îndeplini cerinţele 
europene şi reglementările naţionale cu privire la 
calitatea apei potabile. PSA se bazează pe identificarea 
pericolelor asupra calităţii apei potabile ce pot proveni 
de la sursa de apă, din staţia de tratare, din sistemul de 
distribuţie exterior şi interior, asigurîndu-se că măsurile 
sau procedurile  corespunzătoare de management sunt  
 

 
eficiente pentru a diminua riscurile identificate şi 
funcţionează adecvat în orice moment. Măsurile ar 
trebui concepute astfel încît să diminueze 
contaminarea ce se poate produce la sursa de apă, în 
timpul tratării sau în reţeaua de distribuţie, inclusiv cea 
din interiorul clădirilor. Fiecare sistem de alimentare cu 
apă este diferit, iar PSA trebuie să fie personalizat, 
pentru a ţine cont de cerinţele specifice ale sistemului, 
indiferent de mărimea sau complexitatea sa. Un PSA 
individual ar trebuit elaborat pentru fiecare sistem de 
alimentare cu apă. 

Acest ghid ţine cont de recomandările OMS şi 
abordările utilizate de statele europene în stabilirea 
metodologiei PSA, fiind adaptat cerinţelor din sistemele 
publice de alimentare cu apă din Republica Moldova. 
Ghidul poate fi aplicat şi sistemelor de alimentare cu 
apă de dimensiuni mici. 

Obiectivul Planului de Siguranţă a Apei este de a 
asigura apă potabilă curată şi sanogenă, prin practici 
corecte de tratare şi distribuţie: 

• Reducerea contaminării surselor de apă; 
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• Tratarea apei pentru a reduce sau îndepărta 
agenţii de contaminare care ar putea exista, în vederea 
conformării la standardele de calitate din legislaţia în 
vigoare; 

• Prevenirea re-contaminării în timpul stocării, 
distribuţiei, transportului şi utilizării apei potabile. 

Scopul proiectului: Acest document îşi propune să 
ofere îndrumare producătorilor/distribuitorilor de apă 
potabilă din Republica Moldova, pentru elaborarea şi 
implementarea planurilor de siguranţă a apei, pentru 
sistemele publice de alimentare. 

Pentru a realiza cu succes obiectivele, este esenţial 
ca alături de producătorii/ distribuitorii de apă, să se 
implice atît factorii de reglementare cît şi de 
administrare a resurselor de apă, la nivel instituţional şi 
la nivelul fiecărui anagajat în parte. 

 Ministerul Mediului fiind responsabil pentru 
elaborarea, implementarea şi monitorizarea 
implementării documentelor de politici în domeniul 

alimentării cu apă şi sanitaţie în Republica Moldova a 
elaborat Ghidul de întocmire a Planului de Siguranţă a 
Apei pentru un sistem public de alimentare cu apă, care 
va fi aprobat prin ordinul Ministrului Mediului. 

Proiectul Ordinului Ministrului cu privire la 
aprobarea Ghidului de întocmire a Planului de siguranță 
a Apei pentru un sistem public de alimentare cu apă şi 
nota informativă sunt disponibile pe pagina web oficială 
a Ministerului Mediului: www.mediu.gov.md  la rubrica 
„Transparenţa decizională”, sau la sediul Ministerului 
Mediului situat pe adresa: or. Chişinău, str. 
Cosmonauţilor 9. 

Vă rugăm să trimiteți comentariile și sugestiile Dvs. 
domnului Ion Lică, la nr. de telefon 20-45-10 sau la 
adresa de mail lica.ion@mediu.gov.md. 

 
 

 
Proiectul Hotărîrii Guvernului privind aprobarea Regulamentului privind securitatea fizică în 

activităţi nucleare şi radiologice 
 
Termen limită de prezentare a recomandărilor: 26 aprilie 2015 

 
Proiectul Hotărîrii Guvernului este elaborat în  

scopul realizării prevederilor art.2 lit. e), art. 11, lit. e), 
art. 20, lit. f), k), l), n), art. 30, alin. (3) art. 35 şi art. 37  
ale Legii nr. 132 din 08 iunie 2012 privind desfăşurarea 
în siguranţă a activităţilor nucleare şi radiologice 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 229-
233, art. 739). 

Acest proiect va crea baza normativă necesară 
aplicării parţiale a prevederilor alin. (12) din preambul, 
a articolelor 1 (a), (b), 4 (1) (c), 6 (1), (2), (3) din 
Directiva Consiliului Europei 2009/71/EURATOM din 25 
iunie 2009 de instituire a unui cadru comunitar pentru 
securitatea nucleară a instalaţiilor nucleare (publicat în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L172/18 din 
02.07.2009),  Convenţiei privind protecţia fizică a 
materialelor nucleare (INFCIRC/274/Rev.1, IAEA, 
Vienna, 1980), adoptată la Viena la 28 octombrie 1979 
la care R. Moldova este parte, Amendamentelor la 
Convenţia privind protecţia fizică a materialelor 
nucleare (GOV/ INF/ 2005/ 10GC(49)/ INF/ 6, Vienna. 
2005), măsurilor de îmbunătăţire a securităţii 

materialelor nucleare şi altor surse radioactive (GC 
(45)/INF/14, IAEA, Vienna, 2001), recomandărilor 
Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică privind 
securitatea nucleară a materialelor radioactive şi 
întreprinderilor asociate (IAEA, Nuclear Security Series 
Nr.14, Vienna, 2014), materialelor nucleare şi 
radioactive aflate în afara controlului de reglementare 
(IAEA, Nuclear Security Series, Nr.15, Vienna, 2011), 
recomandărilor de securitate nucleară a protecţiei fizice 
a materialelor nucleare şi întreprinderilor nucleare 
(INFCIRC1225/Rev.5, IAEA Nuclear Securrity Series 
nr.13, Vienna, 2011), Computer Security at Nuclear 
Facilities (IAEA Nuclear Security Series, Nr.17, IAEA, 
Vienna, 2012). 

Lipsa unei reglementări, care să stabilească nivelele 
de securitate fizică corespunzătoare, creează în prezent 
condiţii favorabile de sabotaj sau de pierderea 
controlului de reglementare asupra materialului 
nuclear/radioactiv la obiectivele nucleare sau 
radiologice. Materialele nucleare/radioactive asupra 
cărora se pierde controlul de stat pot cauza prejudicii, 
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prin contaminarea mediului înconjurător sau pot servi 
ca obiect de contrabandă, într-un final ajungând pe 
piaţa neagră a armamentului de distrugere în masă, 
creînd ameninţări reale la securitatea statului. 

Prin acest regulament, se vor dezvolta proceduri şi 
recomandări, care vor asigura măsuri necesare de 
securitate fizică a instalaţiilor şi materialelor 
nucleare/radioactive, aplicate în raport cu nivelul de 
ameninţare, creşterea responsabilităţilor titularilor de 
autorizaţie faţă de personalul de pază angajat privind 
instruirea acestuia, punerea în funcţiune, menţinerea şi 
informaţia referitoare la sistemele de securitate 
radiologică şi nucleară. 

Regulamentul privind securitatea fizică în activităţi 
nucleare şi radiologice va implementa, conform 
standardelor internaţionale AIEA, nivelurile de 
securitate în funcţie de clasificarea materialului 
nuclear/radioactiv, riscul potenţial pe care îl reprezintă 
obiectivul nuclear/radiologic şi măsurile tehnice şi 
administrative de securitate a materialului nuclear 
şi/sau radioactiv în timpul utilizării, depozitării şi 
transportării. 

Prezenţa unui sistem de securitate fizică şi 
cibernetică în bună funcţionare şi siguranţă este 
solicitat persoanelor autorizate în domeniul activităţilor 
nucleare şi/sau radiologice prin condiţiile de autorizare.   

Instituirea şi menţinerea sistemului de securitate 
fizică atrage după sine costuri suplimentare pentru 
operatori. Cheltuielile estimate pentru realizarea şi 
menţinerea sistemului de securitate fizică sunt 
justificate prin beneficiile în aspectul asigurării 
securităţii nucleare şi radiologice, prevenirii traficului 

ilicit cu materiale nucleare/radioactive, protecţiei 
persoanelor angajate, populaţiei, bunurilor şi mediului 
împotriva impactului negativ pe care îl pot prezenta 
obiectivele nucleare/radiologice sau materialul 
nuclear/radioactiv. Ca soluţie, regulamentul  conţine un 
şir de recomandări în baza cărora operatorii vor putea 
elabora instrucţiuni proprii de asigurare a securităţii 
fizice fără a apela la serviciile unor experţi externi. 
Operatorii sunt cointeresaţi pentru instalarea 
sistemelor de securitate fizică care urmăreşte şi 
protejarea patrimoniului personal. La momentul actual 
70% din obiectivele nucleare/radiologice din Republica 
Moldova sunt asigurate cu un sistem de securitate 
fizică, în special cele de categoria I. 

Considerăm că aprobarea şi realizarea prevederilor 
proiectului Regulamentului cu privire la securitatea 
fizică în activităţi nucleare şi radiologice va ameliora 
situaţia din domeniul dat şi va crea premise favorabile 
pentru o activitate nucleară şi radiologică sigură şi 
compatibilă cu standardele internaţionale. 

Proiectul Hotărîrii Guvernului privind aprobarea 
Regulamentului privind securitatea fizică în activităţi 
nucleare şi radiologice şi nota informativă sunt 
disponibile pe pagina web oficială a Ministerului 
Mediului: www.mediu.gov.md la rubrica „Transparenţa 
decizională”, sau la sediul Ministerului Mediului situat 
pe adresa: or. Chişinău, str. Cosmonauţilor 9. 

Vă rugăm să trimiteți comentariile Dvs. domnului 
Vasile Benea, e-mail: vasile.benea@anranr.gov.md, tel. 
(+373 22) 31 11 36. 

 

 

/MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR CONSULTĂ/ 
 

Reexaminarea/reconfirmarea avizului anterior, la proiectul Codului Urbanismului și Construcțiilor 
definitivat 

 
Termen limită de prezentare a recomandărilor: 20 aprilie 2015 

 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor 

a elaborat prezentul proiect de Cod în conformitate cu 
prevederile Programului de activitate al Guvernului 
„Integrare europeană: libertate, democraţie, 
bunăstare” pentru anii 2011 – 2014”, Acţiunea 
Eliminarea constrîngerilor de ordin administrativ în 

mediul de afaceri, Sub-acţiune: Elaborarea unui Cod în 
domeniul construcţiilor care ar acoperi şi ar aduce 
îmbunătăţiri tuturor procedurilor din construcţie, 
precum şi, în mod special, ar asigura optimizarea 
procedurilor de autorizare şi recepţie a lucrărilor de 
construcţie prin combinarea documentaţiei de 
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finalizare a lucrărilor de construcţie într-o singură 
procedură. De asemenea, elaborarea documentului a 
fost prevăzută în pct. 91 al Planului de acţiuni al 
Guvernului pentru anii 2012-2015, aprobat prin HG nr. 
289 din 07.05.2012. 

Necesitatea proiectului: Ca urmare a dinamicii 
evoluţiei activităţii în domeniul construcţiilor în ţara 
noastră, în ultima perioadă au fost constatate 
disfuncţionalităţi majore în ceea ce priveşte 
interpretarea şi aplicarea reglementărilor legale de 
diferite nivele în domeniul construcţiilor. Legislaţia 
existentă este în unele privinţe necorelată cu domeniile 
conexe, iar de cele mai multe ori interpretarea 
normelor aplicabile fiind discutabilă, atît în relaţia cu 
actele normative subsecvente sau conexe cît şi în ceea 
ce priveşte armonizarea cu dispoziţiile Uniunii 
Europene în domeniu.  

Nu există o abordare sistematică în dezvoltarea 
teritoriilor. Lipsesc planurile de amenajare a teritoriului 
(naţional, zonal şi local), şi drept urmare dezvoltarea 
teritoriilor este haotică şi nu ţine cont de armonizarea 
politicilor economice, sociale, ecologice şi culturale, 
stabilite la nivel naţional şi local. O mare parte dintre 
localităţi se dezvoltă fără a avea un plan urbanistic 
general. 

Lipsa planurilor urbanistice generale, precum şi a 
reglementărilor privind exploatarea construcţiilor şi 
intervenţiile în timp la acestea, generează creşterea 
numărului de construcţii neautorizate.  

Actualmente recepţia construcţiilor se limitează 
doar la constatarea finalizării ei, iar utilizarea, 
funcţionarea şi post-utilizarea construcţiilor nu este 
suficient reglementată. 

Lipsa unui sistem de documente normative în 
construcţii corelate cu cerinţele comunitare creează 
mari dificultăţi în proiectarea şi executarea 
construcţiilor. 

Scopul proiectului: Pe lîngă corelarea actelor 
normative care reglementează aceste domenii, Codul 
Urbanismului şi Construcţiilor (în continuare Codul) va 
sistematiza şi corela dispoziţiile din domeniu într-o 
structură unitară, va elimina disfuncţionalităţile 
apărute pînă în prezent şi, totodată va clarifica 

aspectele privind armonizarea legislaţiei Republicii 
Moldova în domeniul construcţiilor cu principiile şi 
reglementările Uniunii Europene.  

Prezentul Cod va stabili: cadrul legal unitar care va 
reglementa relaţiile din domeniile de planificare a 
teritoriului şi urbanismul, autorizarea şi executarea 
lucrărilor de construcţii, asigurarea calităţii 
construcţiilor, a materialelor şi a produselor pentru 
construcţii, exploatarea construcţiilor, certificarea 
profesională a întreprinderilor din construcţii, 
exercitarea controlului de stat cu privire la respectarea 
disciplinei în urbanism şi a regimului de autorizare şi 
executare a construcţiilor, precum şi aplicarea unitară a 
prevederilor legale în domeniul utilizării şi post-utilizării 
construcţiilor pe teritoriul Republicii Moldova.  

Actul  legislativ  la nivel de lege organică va 
reglementa unitar etapele  care sunt parcurse pentru 
edificarea unei construcţii, începînd cu concepţia, 
proiectarea, autorizarea, execuţia, exploatarea, 
urmărirea comportării în timp, controlul statului şi 
post-utilizarea construcţiilor.    

Vor fi repartizate competenţe pentru instituţiile cu 
atribuţii în domeniile reglementate de dispoziţiile 
prezentului Cod, pentru a fi mai uşor de stabilit şi 
responsabilităţile fiecărei instituţii, inclusiv natura 
exactă a controlului statului în domeniu. Prezentul Cod 
va prevedea reguli mai clare, reunite într-un ansamblu 
unitar, care reglementează toate etapele ce concură la 
edificarea unei construcţii. 

A fost efectuată o limitare a reglementărilor în 
vederea ducerii acestora efectiv la îndeplinire cu 
mijloacele existente, fără a introduce disfuncţionalităţi, 
instaurarea unei certitudini asupra aplicabilităţii normei 
juridice în materie, obligarea expresă a autorităţilor 
publice de a informa prealabil asupra propunerilor de 
decizii care afectează mediul, în aşa fel încât să permită 
publicului să se exprime asupra proiectului în discuţie. 

Proiectul se află în consultare pe pagina web 
http://particip.gov.md/index.php?l=ro. Sugestiile şi 
comentariile Dvs. le puteţi prezenta domnului Serghei 
Munteanu, tel. 20-45-74. 
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Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la instituirea Comisiei Naționale pentru elaborarea Raportului 

național al Republicii Moldova pentru Conferința Organizației Națiunilor Unite HABITAT III 

 
Termen limită de prezentare a propunerilor : 24 aprilie 2015 

 
Necesitatea proiectului: La data de  22 decembrie 

2011 Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite 
(ONU) a decis să convoace în 2016 a III conferință a 
ONU cu privire la locuințe și dezvoltare urbană durabilă 
(Habitat III). Conferința va avea un focus pe 
"angajamentul global pentru orașe durabile."  

Conferința planificată este o dezvoltare a 
conferințelor anterioare ale ONU privind așezările 
umane - Habitat I, care a avut loc în Vancouver, Canada 
în 1976 și care a condus la crearea Programului ONU 
pentru Așezări Umane (UN-Habitat); și Habitat II, care a 
avut loc la Istanbul, Turcia, în 1996.  

De menționat că Republica Moldova a participat în 
activitățile conferinței HABITAT II și a prezentat 
Raportul Național în atenția țărilor Națiunilor Unite. 

Conform rezoluției Adunării Generale a ONU, 
intitulată "Punerea în aplicare a rezultatelor Conferinței 
Organizației Națiunilor Unite pentru Așezările Umane 
(Habitat II) și notificate Programului Națiunilor Unite 
pentru Așezările Umane (UN-Habitat)" (A/RES/66/207) 
prin care se notează rezoluția sa anterioară A/65/165 și 
rapoarte ale Secretarului General al ONU cu privire la 
punerea în aplicare a rezultatelor de Habitat II și pentru 
inițierea procedurii de organizare a celei de-a III-a 
conferințe a ONU cu privire la locuințe și dezvoltare 
urbană durabilă.  

Prin Rezoluția Adunării Generale menționată s-a 
decis că Conferința Habitat III va avea loc în anul 2016, 
peste douăzeci de ani de la Habitat II și patruzeci de ani 
de la  Habitat I.  

Ca și predecesorii săi, Conferența Habitat III va fi 
convocată atunci cînd guvernele au început să 
recunoască consecințele urbanizării rapide, în special în 
lumea în curs de dezvoltare. La douăzeci de ani după 
Habitat I, angajamentele au fost reconfirmate la 
conferința de Habitat II. Acolo, liderii mondiali au 
adoptat Agenda Habitat ca un plan de acțiune la nivel 
global pentru a crea un adăpost adecvat pentru toți. 

 
 

 
Conferința Habitat III va fi una dintre primele 

conferințe de nivel global după 2015 privind 
dezvoltarea durabilă. Este o oportunitate de a discuta și 
de a trasa noile căi și răspunsuri la provocările de 
urbanizare și oportunitățile pe care le oferă, pentru 
punerea în aplicare, obiectivele dezvoltării durabile. 
Conferința va consolida  eforturile diverselor actori 
urbani, cum ar fi guvernele, autoritățile locale, 
societatea civilă, sectorul privat, instituțiile academice 
și toate grupurile de interese relevante în dezvoltarea 
politicilor urbane și de locuințe. Această consolidare va 
permite excluderea deciziilor care afectează viitorul 
orașelor și care va genera o "nouă agendă urbană" 
pentru veacul 21, prin care se recunoaște dinamica în 
schimbare ale civilizației umane.  

Ca urmare a celor expuse mai sus prin Raportul 
Național elaborat de către Comisia națională HABITAT 
III vor fi evaluate angajamentele Republici Moldova 
pronunțate în raportul pentru Habitat II la Istanbul 
1996 și va permite Republicii Moldova să participe, pe 
platformă globală, la schimb de experiențe după 
adoptarea noilor obiective de dezvoltare durabilă. La 
fel, participarea în acest eveniment mondial și 
prezentarea Raportului Național, va oferi și o 
oportunitate pentru a discuta provocările cu care 
dimensiunea urbană aduce la implementarea și 
realizarea de noi obiective.  

Scopul proiectului: Raportul Național elaborat de 
către Comisia Națională cu asistența nemijlocită a 
autorităților publice centrale și locale și societății civile, 
va identifica și desemna cele mai bune practici 
naționale. La fel vor fi dezvoltate capacitățile de a 
identifica și de a aplica indici de dezvoltare a locuințelor 
și localităților. Indicatorii-cheie, completate de 
indicatori de program la nivel național și local, precum 
și alte informații relevante vor fi folosite pentru a 
evalua punerea în aplicare a Agendei Habitat II. 
Indicatorii vor acoperi principalele domenii ale Agendei 
Habitat, cum ar fi locuințe, sănătate, transporturi, 
energie, alimentare cu apă, canalizare, ocuparea forței 

9 
 



 

de muncă și alte aspecte ale dezvoltării urbane. 
Participarea și responsabilitatea durabilă la nivel local, 
descentralizarea și altele, la fel vor fi reflectate în 
Raport.  

Astfel, Raportul Național va acoperi toate 
aspectele ale direcțiilor de dezvoltare din economia 
națională și va fi disponibil pentru toți. Mai mult ca atît, 
el va fi distribuit și de către Organizația Națiunilor 
Unite, în funcție de diferite proceduri de raportare în 
domeniul economic, social și de mediu, reflectînd 
diferențe în caracteristicile și prioritățile la nivel 
regional, național, și mai mici, în special la nivel local.   

De menționat că pregătirea către Conferinţa HABITAT 
III, prin instituirea Comisiei Naționale și elaborarea 
ulterioară a Raportului Național, va oferi autorităților 
publice centrale și locale, societății civile din Republica 
Moldova o bună posibilitate de a aprecia situaţia 
actuală în domeniul dezvoltării urbane şi a locuințelor.  

Și în acest sens se va permite  de a elabora, în 
consens cu principiile promovate de Organizaţia 
Naţiunilor Unite, un Plan naţional de acţiuni pentru 
dezvoltarea localităților și locuințelor cu scopul de a 
depăşi situaţia de criză şi de a contribui la realizarea 
noilor strategii de dezvoltare a localităţilor. Aceste 
strategii sînt menite de soluționa următoarele 
provocări majore:  

- efectele diversificate la nivel regional ale 
schimbărilor de climă, în special avînd în vedere 
dezvoltarea durabilă; 
- creşterea preţurilor la energie, ineficienţa 
energetică şi diverse oportunităţi teritoriale pentru 
noi forme de furnizare a energiei; 
- accelerarea integrării regiunilor, inclusiv a zonelor 
transfrontaliere, în competiţia economică globală şi, 
în acelaşi timp, creşterea interdependenţei dintre 
statele şi regiunile lumii; 
- efectele extinderii spațiului comunitar asupra 
coeziunii economice, sociale şi teritoriale, în special în 

ceea ce priveşte integrarea Europei de Est şi a noilor 
state membre, în raport cu infrastructura de transport 
şi energie; 
- supraexploatarea resurselor ecologice şi culturale; 
- efectele teritoriale ale schimbărilor demografice 
(în special îmbătrînirea), ale migraţiei interne și 
externe asupra pieţei muncii, a furnizării de servicii 
publice de interes general şi asupra pieţei locuinţelor, 
a dezvoltării structurii aşezărilor umane şi a modului 
în care oamenii locuiesc împreună în oraşele şi 
regiunile comunitare. 

Luînd în considerare cele menționate, MDRC a 
elaborat prezentul proiect de hotărîre a Guvernului 
prin care s-a propus pentru aprobare componenţa 
nominală a Comisiei Naționale pentru elaborarea 
Raportului Național al Republicii Moldova pentru 
Conferința Organizației Națiunilor Unite HABITAT III 
cu privire la locuințe și dezvoltare urbană durabilă 
(Anexa nr. 2) și Regulamentul de activitate a Comisiei 
Naționale (Anexa nr. 1). 

Prezenta Hotărîre de Guvern prevede cheltuieli 
financiare, întru asigurarea lucrărilor de elaborare, 
redactare, traducere în limbile engleză și rusă, și 
editare a Raportului Național al Republicii Moldova 
pentru Conferința HABITAT III, care vor fi asigurate de 
către Ministerul Finanțelor, în limita mijloacelor 
aprobate destinate acestor scopuri în legea bugetară 
anuală pentru anul 2015. 

Proiectul a fost avizat pozitiv absolut de către 
toate autoritățile administrațiilor publice, ministere, 
reprezentanți ai societății civile, cărora li s+a solicitat 
avizarea și a trecut expertiza judiciară. 

Proiectul se află în consultare pe pagina web 
http://particip.gov.md/index.php?l=ro. Sugestiile şi 
comentariile Dvs. le puteţi prezenta domnului Serghei 
Munteanu, tel. 20-45-74. 
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/MINISTERUL EDUCAŢIEI CONSULTĂ/ 
 

Cadrul Managementului de Mediu (Environmental Management Framework)
 
Termen limită de prezentare a propunerilor: 03 aprilie 2015 

 
Contextul Proiectului. Proiectul Reforma 

Învățămîntului în Moldova (PRIM) sprijină programul de 
reformă al Guvernului Republicii Moldova prin 
finanțarea activităților, care vor îmbunătăți calitatea 
educației şi vor duce la un sector al educaţiei mai 
eficient. Obiectivele Proiectului sunt în concordanță cu 
Strategia de Parteneriat cu Țara pentru Republica 
Moldova 2009-2012 (SPT), contribuind în mod direct la 
implementarea celui de-al doilea pilon a SPT de 
dezvoltare a capitalului uman Prin intermediul acestui 
proiect, Banca Mondială va sprijini Guvernul RM în 
implementarea reformelor necesare care include 
inițiative pentru: 

- conformarea claselor conform standardelor 
internaţionale acceptate; 

-  ajustarea reţelei şcolare existente şi realocarea 
elevilor în “şcolile de circumscripţie”, adică şcoli care 
primesc elevi de la şcoli închise sau reorganizate; 

-  implementarea formulei de finanţare pe elev la 
nivel naţional. 

În acest sens, Proiectul vizează renovarea şi 
restructurarea mai multor instituţii şcolare, activitate 
care ar genera potenţiale consecinţe legate de mediu. 
Pentru a gestiona corect efectele colaterale ale acestei 
activităţi, Banca Mondială a solicitat să fie pregătit un 
Cadru de Management de Mediu (CMM) pentru întregul 
proiect, urmat de Evaluările individuale de Impact 
asupra Mediului (EIM) sau Planurile de Management de 
Mediu (PMM) pentru fiecare instituție, în dependență 
de lucrările propuse. Scara de aplicare a programului 
este la nivel național. 

Descrierea Proiectului. Cadrul Managementului de 
Mediu prezintă procedura de evaluare de mediu, 
inclusiv criteriile şi responsabilităţile pentru controlul de 
mediu şi evaluarea subproiectelor, elaborarea planurilor 
de management de mediu (PMM), implementarea şi 
monitorizarea PMM. Documentul include, de asemenea, 
îndrumările de mediu pentru diferite tipuri de 
subproiecte propuse, care oferă o analiză a impacturilor  

 
 

 
potenţiale şi măsurile generice de atenuare care 
urmează a fi întreprinse pentru subproiectele 
finanţate.  

În plus, CMM oferă un format pentru planul de 
monitorizare, care include indicatori de 
monitorizare, un grafic de activităţi, metode şi 
responsabilităţile instituţionale. 

Prezentarea și consultarea CMM. Echipa PRIM a 
distribuit proiectul CMM Ministerului Educației, 
Ministerului Mediului, precum și altor instituții 
relevante pentru examinare și prezentarea 
comentariilor, și, de asemenea, la 20 martie 2015, 
documentul a fost plasat pe platforma-web de 
consultare publică (www.particip.gov.md) pentru 
accesul larg publicului. La 31 martie 2015, echipa 
PRIM a organizat consultări privind prevederile CMM 
al PRIM. După consultări, proiectul CMM a fost 
revizuit pentru a lua în consideraţie propunerile de la 
părțile consultate.  
În prezent, proiectul se află în consultare până pe 
data de 03.04.2015, iar sugestiile dvs. le puteţi 
comunica doamnei Eugenia Veveriţă, la tel. 02223-25-
02 sau pe adresa de e-mail: eveverita@gmail.com. 
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