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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

2

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 privind aprobarea Concepției cadru a sistemului informațional integrat de mediu
Termen limită deprezentarea recomandărilor: 22 ianuarie 2020
Proiectul hotărîrii de Guvern privind aprobarea
Concepției - cadru a sistemului integrat informațional de
mediu a fost elaborat de către experții UNDP, la
solicitarea
Ministerului
Agriculturii,
Dezvoltării
Regionale și Mediului.
Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de
act normativ şi finalităţile urmărite: Astăzi, pentru
fiecare țară devine deosebit de actuală necesitatea de a
organiza monitorizarea și controlul asupra stării
mediului pe plan calitativ, utilizarea rațională a
resurselor naturale, a zăcămintelor subterane și
protecția acestora, gestionarea deșeurilor și a
substanțelor chimice, evidența emisiilor și transferurilor
de poluanți, protecția climei, conservarea diversității
biologice și asigurarea biosecurității, administrarea
resurselor de apă, gestionarea în domeniul alimentării
cu apă și sanitației, efectuarea controlului de stat a
mediului. În calitate de organ al administrației publice
centrale, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și
Mediului (MADRM), este responsabil de promovarea și
realizarea politicii de stat în acest domeniu, prin
elaborarea actelor normative. Dezvoltarea și
implementarea rapidă a sistemelor informaționale de
ramură în domeniul mediului impune necesitatea
aprobării unui document-cadru, care ar reglamenta
structurarea și folosirea lor. Adoptarea acestui
document legalizează viziunea generală a creării și
funcționării spațiului informațional în domeniul
mediului, deoarece până acum un astfel de document
nu a fost adoptat.
Principalele prevederi ale proiectului şi
evidenţierea elementelor noi: Concepția–cadru a

sistemului integral informațional de mediu reprezintă o
viziune comună a creării și funcționării spațiului
informațional în domeniul mediului în formarea căruia
participă instituțiile subordonate MADRM, la fel și
instituțiile științifice, structurile nestatale, precum și să
reglementeze accesul operativ al acestor resurse.
Prezenta concepție–cadru reprezintă o viziune
generală asupra creării și funcționării spațiului
informațional al domeniului mediului înconjurător, care
include scopurile și sarcinile – cheie, principiile,
caracteristicile de bază, aspectele funcționalității și
arhitecturii conceptuale a sistemului. Stofa sistemului
informațional integrat de mediu o constituie sistemele
informaționale specializate. Proiectul Concepției
sistemului integrat informațional de mediu este compus
din 126 puncte.
Proiectul este supus avizării şi consultării publice
conform art. 32 din Legea nr. 100/2017 cu privire la
actele normative, fiind plasat pe pagina web a
Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și
Mediului www.madrm.gov.md la compartimentul
”Transparențădecizională / Proiecte de documente”. De
asemenea, textul proiectului este disponibil pe portalul
http://www.particip.gov.md, la secțiunea dedicată
Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și
Mediului.
Propunerile și recomandările pe marginea
proiectului pot fi expediate până pe data de 22.01.2020
către domnul Ion Lică, Șef Serviciul managementul
proiectelor de mediu, la adresa electronică:
ion.lica@madrm.gov.md, sau la numărul de telefon 022
204 569.
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CANCELARIA DE STAT ANUNȚĂ CONSULTAREA PROIECTELOR DE DECIZII
Anunț privind consultarea publică a proiectului Hotărârii Guvernului privind aprobarea
proiectului Legii pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare „Moldova 2030”
Termen limită deprezentarea recomandărilor: 23 ianuarie 2020
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea
proiectului de lege pentru aprobarea Strategiei naționale
de dezvoltare „Moldova 2030” a fost elaborat de către
Cancelaria de Stat cu suportul partenerilor de dezvoltare
și, în mod special al Centrului analitic independent
„Expert-Grup”.
Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de
act normativ şi finalităţile urmărite: În septembrie 2015,
Republica Moldova, alături de alte 192 state membre ale
ONU, a adoptat Declarația Summit-ului privind
Dezvoltarea Durabilă, prin care s-a angajat să pună în
aplicare Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă
(Agenda 2030). Astfel, până în anul 2030, țara noastră, de
rând cu celelalte țări, urmează să-și mobilizeze eforturile
pentru a elimina toate formele de sărăcie, pentru a
combate inegalitățile și pentru a aborda problemele
schimbărilor climatice.
Principalele prevederi
ale
proiectului şi
evidenţierea elementelor noi: În rezultatul unui proces
extensiv de consultări publice, în perioada martie – iulie
2018, a fost elaborat proiectul SND „Moldova 2030”.
Urmând imperativul integrării europene, exprimat prin
Acordul de Asociere Republica Moldova – Uniunea
Europeană, SND „Moldova 2030” adoptă conceptul
utilizat de țările Uniunii Europene pentru măsurarea
calității vieții oamenilor, astfel încât sporirea calității
vieții este scopul strategic al documentului. În același
timp, SND „Moldova 2030” este instrumentul de
implementare al Agendei 2030 în Republica Moldova,
transpunând țintele acesteia, în special cele considerate
acceleratori ai dezvoltării, precum și indicatorii conecși
adaptați la contextul național. În particular, obiectivele
strategice ale SND „Moldova 2030” reflectă cele zece
dimensiuni utilizate pentru măsurarea fenomenului
calității vieții la nivelul Uniunii Europene, pe care au fost

pliate corespunzător obiectivele și țintele de dezvoltare
durabilă. Prin urmare, SND „Moldova 2030” include patru
piloni ai dezvoltării durabile, cu obiectivele
corespunzătoare pe termen lung, după cum urmează:
I. Economia durabilă și inclusivă.
II. Capital uman și social robust.
III. Instituții oneste și eficiente.
IV. Mediul ambiant sănătos.
Pentru fiecare din cele zece obiective au fost
analizată situația curentă, au fost scoase în evidență cele
mai vulnerabile grupuri din societate, au fost analizați
factorii de bază ai vulnerabilității oamenilor, a fost
formulată viziunea strategică, care prezintă conexiunea
priorității cu țintele ODD, au fost stabilite obiectivele
specifice și formulate acțiunile prioritare, a fost descris
impactul scontat și, nu în ultimul rând, au fost setați
indicatorii și țintele de monitorizare și evaluare.
Avizarea şi consultarea publică a proiectului:
Proiectul Strategiei a fost elaborat într-un proces extins
de consultări publice, prin asigurarea posibilității
expunerii tuturor celor interesați asupra procesului,
asupra provocărilor de dezvoltare pe termen lung și
asupra soluțiilor care să fie acceptate, precum și
implementate cu participarea întregii societăți.
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008
privind transparența în procesul decizional, proiectul de
lege a fost plasat pe pagina web oficială a Cancelariei de
Stat, la compartimentul Agenda 2030, precum și pe
platforma guvernamentală www.particip.gov.md,la
secțiunea dedicată Cancelariei de Stat.
Propunerile și recomandările pe marginea
proiectului pot fi expediate până pe data de 23.01.2020
către doamna Aliona Ursoi, consultant principal, Direcția
coordonare politici și priorități, tel. 0 22 250 343 sau la
adresa de e-mail aliona.ursoi@gov.md.
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MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI
ANUNȚĂ INIȚIEREA ELABORĂRII DECIZIILOR
Anunț privind iniţierea elaborării proiectului hotărârii Guvernului cu privire la
aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului
Termen limită de prezentare a recomandărilor: 24 ianuarie 2019
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și
Mediului a inițiat procesul de elaborare și promovare a
proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea
modificărilor ce se operează în unele hotărâri ale
Guvernului.
Proiectul propus este elaborat cu scopul operării
modificărilor în Hotărârea Guvernului nr. 897/1994,
Hotărârea
Guvernului
nr.
1307/2005,Hotărârea
Guvernului nr.695/2017, Hotărârea Guvernului nr.
600/2018, Hotărârea Guvernului nr. 1209/2018 și
Hotărârea Guvernului nr. 743/2002 pentru aducerea în

concordanță cu prevederile Legii nr.119/2004 cu privire
la produsele de uz fitosanitar și la fertilizanți.
Se invită subiecții interesați să se implice activ la
examinarea proiectului. Propunerile și obiecțiile pe
marginea acestuia urmează a fi transmise în adresa
Ministerului până la data de 24 ianuarie 2020.
Persoanele de contact: Veronica Tertea, șef
Direcție, Olga Savencov, consultant principal, Direcția
politici în domeniul protecției plantelor și siguranța
alimentelor de origine vegetală. Tel: (022) 204-523; 204528, email: olga.savencov@madrm.gov.md.

7

