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Acest buletin informativ electronic este elaborat de către Mișcarea Ecologistă din Moldova în cadrul
proiectului „Lobby și advocacy - pentru o guvernanță de mediu durabilă și democratică”,susținut de
Programul de Granturi pentru susținerea inițiativelor democratice al AmbasadeiStatelor Unite în
Republica Moldova.
Buletinul informativ electronic este elaborat și difuzat săptămânal 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.madrm.gov.md/
Coordonator: Elena Scobioală, mem@mem.md, scobioalae@gmail.com
Responsabil de ediție: Silvia Ursul, mem@mem.md
Adresa: RM, Chișinău, str. S. Lazo 13, MD-2004, tel:022 237149
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CUVÂNT ÎNAINTE

În orice țară, guvernanța de mediu ține direct de securitatea statului, iar procesele care
asigură o bună guvernanță de mediu (elaborarea, modificarea și implementarea politicilor publice
cu un anumit impact asupra resurselor naturale) necesită o implicare masivă, profesională și
proactivă a societății civile.
La baza implicării civile este informarea continuă, care permite ulterior 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 delegarea împuternicirilor
reprezentanţilor publicului interesat, la şedinţele organelor decizionale, asigură ca în decizia
respectivă să fie reflectate competent rezultatele participării publicului.
Pe de altă parte, societatea civilă trebuie informată permanent despre evoluția politicilor
publice în domeniul mediului, pentru a putea la rândul său oferi recomandări sau exercita
presiune colectivă pentru a opri unele procese degenerative în guvernarea mediului și alte
domenii conexe care au impact asupra resurselor naturale.
Pentru a asigura informarea societății civile și pentru a asigura o comunicare între autorități
și societate cu privire la problemele de mediu care amenință guvernanța durabilă și democratică
a mediului, Mișcarea Ecologistă din Moldova va elabora, publica și disemina un buletin informativ
menit să prezinte factorilor interesați toate proiectele de politici publice în domeniul protecției
mediului. Acest buletin reprezintă un instrument care va facilita procesul de monitorizare și
evaluarea 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 AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI
ANUNȚĂ CONSULTAREA PROIECTELOR DE DECIZII

Anunț privind consultarea publică a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la
aprobarea Normelor de supraveghere şi metodelor de diagnostic a bolilor la
animalele acvatice
Termen limită deprezentarea recomandărilor: 20 decembrie 2019
În conformitate cu art. 9 al Legii nr. 239/2008
privind transparența în procesul decizional, Ministerul
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului anunță
consultarea publică proiectului Hotărârii Guvernului cu
privire la aprobarea Normelor de supraveghere și
metodelor de diagnostic a bolilor la animalele acvatice
(număr unic 698/MADRM/2019), începând cu data de
02.12.2019.
Prezentul proiect este elaborat în vederea realizării
prevederilor Planul național de acț iuni pentru
implementarea Acordului de Asociere Republica
Moldova – Uniunea Europeană pentru perioada 20172019, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1472 din
30.12.2016.
Scopul proiectului constă în necesitatea
reglementării printr-un act normativ și anume Hotărâre

de Guvern a normelor de supraveghere și metodelor de
diagnostic a bolilor la animalele acvatice.
Proiectul hotărârii de Guvern și nota informativă a
acestuia pot fi consultate pe portalul web
www.particip.gov.md,
la
secțiunea
dedicată
Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și
Mediului.
Propunerile și recomandările pe marginea
proiectului Hotărârii de Guvern pot fi expediate până pe
data de 20.12.2019, la adresa electronică:
nicolai.fiodorov@madrm.gov.md, sau pe suport de
hârtie la adresa or. Chișinău, str. Constantin Tănase 9,
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului,
telefon
pentru relații - 022 227 223.
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MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI
ANUNȚĂ INIȚIEREA ELABORĂRII DECIZIILOR
Anunț privind iniţierea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului pentru aprobarea
Regulamentului privind controlul emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați
din depozitarea și din distribuția benzinei de la terminale la stațiile de alimentare
Termen limită de prezentare a recomandărilor: 20 decembrie 2019
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și
Mediului inițiază, începînd cu data de 05.12.2019,
elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului pentru
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, care transpune
Directiva 94/63/CE din 20 decembrie 1994 privind
controlul emisiilor de compuși organici volatili (COV)
rezultați din depozitarea carburanților și din distribuția
acestora de la terminale la stațiile de distribuție a
carburanților.
Necesitatea elaborării proiectului reiese din
angajamentul asumat în cadrul Acordului de Asociere
dintre Republica Moldova și UE, art. 87, Capitolul 16
”Mediul înconjurător”, care prevede realizarea acțiunilor
ce vizează conservarea, protejarea, îmbunătățirea și
reabilitarea calității mediului, protecția sănătății umane,
utilizarea durabilă a resurselor naturale și promovarea
măsurilor la nivel internațional pentru a aborda
problemele legate de mediu la nivel regional sau global,
inclusiv în domeniul calității aerului.

Totodată, în conformitate cu pct. 11, 2) din
Hotărîrea Guvernului nr. 23/2019 cu privire la aprobarea
Metodologiei de analiză a impactului în procesul de
fundamentare a proiectelor de acte normative, se
plasează pentru consultări publice Analiza Impactului de
Reglementare asupra Activității de Întreprinzător (AIR) a
proiectului menționat.
Documentele relevante (Anunțul de inițiere și
Analiza Impactului de Reglementare) pot fi consultate pe
site-ul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și
Mediului:
www.madrm.gov.md,
la
secțiunea
Transparență decizională, Anunţuri de iniţiere a
elaborării deciziilor.
Propunerile și recomandările pe marginea
proiectului hotărîrii Guvernului cît și a AIR pot fi
expediate pînă pe data de 20.12.2019, la adresa
electronică: victoria.jacot@madrm.gov.md sau pe suport
de hîrtie pe adresa Ministerului Agriculturii, Dezvoltării
Regionale și Mediului: mun. Chișinău, str. Constantin
Tănase, 9. Pentru informații suplimentare: telefon 022
204
580.

Anunț cu privire la inițierea elaborării proiectului de hotărâre a Guvernului pentru
aprobarea proiectului de lege privind grupul de acțiune locală
Termen limită de prezentare a recomandărilor: 6 ianuarie 2019
În scopul asigurării transparenței, publicității și
accesibilității activității de legiferare, Ministerul
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului inițiază
procesul de elaborare a proiectului de hotărâre a
Guvernului pentru aprobarea proiectului de lege privind
grupul de acțiune locală.
Elaborarea proiectului de lege privind grupul de
acțiune locală este condiționată de necesitatea instituirii
cadrului normativ privind implementarea Programului
LEADER în Republica Moldova, care oferă oportunităţi noi
de dezvoltare rurală, punând bazele identificării
necesităților locale, consolidării capacității de dezvoltare
și implementare a strategiilor locale de dezvoltare, în
vederea conservării patrimoniului rural și cultural,

dezvoltării mediului economic și îmbunătățirii abilităților
organizatorice ale comunităților locale.
Totodată, necesitatea elaborării proiectului de lege
reiese din prevederile Acordului de Asociere RM-UE și
obiectivele Strategiei Naționale de Dezvoltare Agricolă și
Rurală 2014 -2020.
Propunerile, sugestiile şi recomandările pe marginea
proiectului de lege iniţiat pot fi expediate, pînă la data de
6 ianuarie 2020, dnei Eugenia Cîrlig, consultant principal,
Direcția politici și programe de dezvoltare rurală, la
adresa electronică eugenia.cirlig@madrm.gov.md, adresa
poștală (or. Chişinău, str.Constantin Tănase 9, etajul 7,
biroul 710) sau la numărul de telefon 022-204-595.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU CONSULTĂ
Anunț privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la
aprobarea bugetului municipal pentru anul 2020”
Termen limită de prezentare a recomandărilor: 23 decembrie 2019
Direcția generală finanțe a Consiliului municipal
Chișinău inițiază începând cu data de 09.12.2019 până la
data de 23.12.2019, consultarea publică a proiectului de
decizie „Cu privire la aprobarea bugetului municipal
Chișinău pe anul 2020".
Scopul proiectului este: aprobarea indicatorilor
generali ai bugetului municipal Chișinău şi reglementările
specifice pentru anul bugetar 2020.
Necesitatea elaborării și adoptării proiectului este:
aprobarea indicatorilor generali şi surselor de finanţare
ale bugetului municipal, aprobarea bugetelor
autorităților/instituțiilor finanțate de la bugetul
municipal.
Prevederile de bază ale proiectului sunt: aprobarea
veniturilor bugetului municipal, surselor de finanțare a
bugetului, bugetelor autorităților/instituțiilor finanțate
de la bugetul municipal, programelor municipale pe anul
2020.
Beneficiarii proiectului de decizie sunt: populația
municipiului Chișinău, autoritățile/instituțiile finanțate
de la bugetul municipal.
Rezultatele scontate ca urmare implementării deciziei
supuse consultării publice sunt:
a) asigurarea încasării veniturilor prognozate în buget;
b) asigurarea finanțării cheltuielilor programate
pentru întreținerea autorităților/instituțiilor municipale
și realizarea programelor municipale, propuse în cadrul
bugetului.
Impactul estimat al proiectului de decizie: asigurarea
gestionării resurselor bugetare şi administrarea
patrimoniului public în conformitate cu principiile bunei
guvernări.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu
legislația în vigoare: art. 24, art. 25 și art. 47 din Legea
finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.
181 din 25.07.2014, art. 20 și art. 21 din Legea nr. 397XV din 16.10.2003 „Privind finanţele publice locale", art.
47 şi art. 48 din Legea nr. 419 - XVI din 22.12.2006 „Cu
privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și
recreditarea de stat", Hotărârii Guvernului nr. 868 din
08.10.2014 „Privind finanţarea în bază de cost standard
per elev a instituţiilor de învăţământ primar şi secundar
general din subordinea autorităţilor publice locale de
nivelul al doilea", Setului metodologic privind
elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului, aprobat
prin ordinul ministrului finanțelor nr. 209 din 24.12.2015,
art. 6 din Legea nr. 136 din 17.06.2016 „Privind statutul
municipiului Chișinău", art. 14 (2) lit. n), art. 19 şi art. 43
alin. (1) lit. b) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006
„Privind administraţia publică locală".
Recomandările asupra proiectului supus consultării
publice pot fi expediate până la data de 23.12.2019, pe
adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, MD-2012 sau la
adresele electronice: olesea.psenitchi.dgf@cmc.md sau
galina.semeniuc.dgf@cmc.md.
Persoană de contact: Semeniuc Galina, tel. (022) 2235-99.
Proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea
bugetului municipal Chișinău pe anul 2020" și nota
informativă sunt disponibile pe pagina web oficială a
Primăriei municipiului Chișinău www.chisinau.md și pe
portalul web www.particip.gov.md la rubrica dedicată
Primăriei
Municipiului
Chișinău.
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Consultare publică a proiectului de decizie
„Cu privire la aprobarea documentului Chișinău-Oraș Verde-Planificare Strategică”
Termen limită de prezentare a recomandărilor: 24 decembrie 2019
Primăria municipiului Chișinău inițiază, începând cu
data de 05.12.2019, consultarea publică a proiectului de
decizie ,,Cu privire la aprobarea documentului ChișinăuOraș Verde-Planificare Strategică"
Scopul proiectului urmărește stabilirea unei liste de
priorități investiționale pentru municipiul Chișinău,
dezvoltarea durabilă, dezvoltarea tehnologiilor pentru
orașe inteligente, promovarea conceptului de oraș verde
și identificarea acțiunilor prioritare care să minimizeze
reducerea de CO2 și să optimizeze infrastructura
existentă în scopul unei dezvoltări durabile. Astfel, s-a
elaborat Planificarea Strategică pentru Oraș Verde, în
intervalul de timp august 2018 - decembrie 2019. Acest
proiect a fost inițiat ca parte a Programului pentru Orașe
Verzi, al Băncii Europene pentru Reconstrucție și
Dezvoltare (BERD), cel mai mare program integrat de
dezvoltare urbană de acest gen, atrăgând participarea a
peste 20 de orașe și vizând 100 de orașe până în 2025.
Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului elaborarea și aprobarea Planificării Strategice „ ChișinăuOraș Verde- Planificare Strategică " care stabilește
acțiunile prioritare, integrate pe sectoarele de dezvoltare
urbană în orașul Chișinău.
Prevederile de bază ale proiectului - vizează
condițiile, procedurile, căile și modul de realizare de
către persoanele fizice și juridice interesate a accesului la
documentele și informațiile oficiale deținute de către
Aparatul Primăriei municipiului Chișinău, precum și
obligațiile și drepturile funcționarilor responsabili de
furnizarea documentelor și informațiilor oficiale.
Beneficiarii proiectului - Primăria municipiului
Chișinău.
Rezultatele scontate ca urmare a implementării
deciziei supuse consultării publice sunt: asigurarea
promovării și punerii în aplicare a documentului
„Planificare Strategică - Chişinău - Oraş Verde" și
identificarea potențialilor parteneri și investitori în
vederea asigurării financiare a obiectivelor conform
priorităților stabilite.

Impactul estimat al proiectului de dispoziție diminuarea efectelor negative în ceea ce privește mediul
înconjurător, cauzată de activitatea sectoarelor de
dezvoltare urbană.
Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu
legislația în vigoare:
- Legea nr. 239 din 13.11.2018 „Privind transparența
în procesul decizional"
- Legea nr. 982 din 11.05.2000 „Privind accesul la
informație"
- Hotărârea Guvernului nr. 967 din 09.08.2016 „Cu
privire la mecanismul de consultare publică cu societatea
civilă în procesul decizional"
- Dispoziția Primarului general interimar nr. 403-d din
14 iunie 2019 „Cu privire la informarea publicului despre
inițierea elaborării proiectelor de acte normative de
interes public în cadrul autorităților administrației
publice municipale"
- Metodologia pentru dezvoltare a Planurilor de
Acțiuni pentru Orașe Verzi pregătită pentru BERD de
către Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare
Economică (OCDE) și Consiliul Internațional pentru
Inițiativele de Mediu Locale (ICLEI).
Recomandările pe marginea proiectului de decizie
supus consultării publice pot fi expediate până la data de
24 decembrie, 2019, pe adresa dl Serghei Bejenari, pe
adresa electronică: projects.manager@pmc.md, sau pe
adresa Primăriei municipiului Chișinău: bd. Ștefan cel
Mare și Sfânt, 83, MD 2012, Direcția generală locativcomunală și amenajare.
Proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea
documentului „Chișinău - Oraș Verde - Planificare
Strategică" și nota informativă sunt disponibile pe pagina
web oficială a Primăriei municipiului Chișinău:
www.chisinau.md și la sediul Primăriei municipiului
Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, Direcția
generală locativ - comunală și amenajare - Serviciul
eficiența energetică și investiții, tel. 0(22)-24-12-58.
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