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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  Ambasadei Statelor 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 delegare a 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 

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 AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI  
CONSULTĂ PROIECTE DE DOCUMENTE 

 

 

Proiectul de hotărâre de Guvern cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 
950/2013 pentru aprobarea  Regulamentului privind cerinţele de colectare, epurare şi 
deversare a apelor uzate în sistemele de canalizare şi/sau în emisaruri de apă pentru 

localităţile urbane şi rurale 
 

Termen limită de prezentare a recomandărilor: 12 septembrie 2019 
 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 
Mediului iniţiază, începînd cu data de 04.09.2019, 
consultarea publică a proiectului Hotărîrii Guvernului cu 
privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 950/2013 
pentru aprobarea Regulamentului privind cerinţele de 
colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în 
sistemele de canalizare şi/sau în emisaruri de apă 
pentru localităţile urbane şi rurale.  

Prezentul proiect de hotărâre de Guvern este 
elaborate cu asistența experților Companiei elvețiene 
„ECOPSIS” contractată în cadrul proiectului 
„Consolidarea cadrului instituțional în sectorul de apă și 
sanitație în Republica Moldova” la componenta 
gestionarea apelor uzate. 

CondițiiIe ce au impus elaborarea proiectului și 
finalitățile: 

În temeiul prevederilor Art. II alin. (2) lit. b) din 
Legea nr 322/2018 pentru modificarea Legii nr 303/2013 
privind serviciul public de alimentare cu apa și de 
canalizare, Guvernul Republicii Moldova a fost obligat să 
aducă actele sale normative în concordață cu această 
lege. În art. 22. alniatele (16) și (18) a Legii nr. 303/2013 
s-a stabilit aplicarea plăților suplimentare la depășirea 
concentrațiilor maxim admisibile a poluanților evacuați 
în sistemul de canalizare de către consumatori, ca 
urmare proiectul actului elaborat a fost completat cu 
Metodologia de calcul a acestor plăți. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 112/2014 
pentru ratificarea Acordului de Asociere dintre 
Republica Moldova, pe de о parte, și Uniunea 
Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei 
Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă 
parte, Republica Moldova se angajează să își apropie 
progresiv legislația națională de legislația UE. În acest 
context, modificările actului menționat se referă la 
implementarea prevederilor Art. 5 al Directivei, care 
stabilește cerința privind identificarea aglomerărilor în 
termen de 6 ani de la intrarea în vigoare a prezentului 
acord. Ca urmare, actul meționat a fost completat cu 
Metodologia privind delimitarea aglomerărilor. 

Descrierea gradului de compatibilitate pentru 
proiectele care au ca scop armonizarea legislației 
naționale cu legislația Uniunii Europene 

Proiectul hotărârii de Guvern pentru modificarea 
Hotărârii Guvernului nr. 950 / 2013 pentru aprobarea 
Regulamentului privind cerințele de colectare, epurare 
și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare 
și/sau în emisaruri pentru localitățile urbane și rurale 
transpune parțial Directiva 91/271/CEE a Consiliului din 
21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane uzate, 
modificata prin Directiva 98/15/CE și Regulamentul (CE) 
nr. 1882/2003 ((JO L.135.30.5.1991, p. 40)). 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 112/2014 
sus menționate, modificarile actului se referă doar la 
una din acțiunile stabilite în Anexa XI la capitolul 16 
(Mediul înconjurător), componenta Calitatea apei și 
gestionarea resurselor, art. 5 al Directivei. 

Principalele prevederi ale proiectului și 
evidențierea elementelor noi 

Proiectul hotărârii de Guvern stabilește norme în 
scopul executării prevederilor art. 22 din Legea 
303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apa și 
de canalizare și articolului 5 din Directiva 91/271/CEE 
privind tratarea apelor urbane uzate. 

Modificările actului menționat se referă la 
modalitatea de calcul și aplicare a plăților suplimentare 
pentru depășirea normativelor în cazul în care 
consumatorii nu pot îndeplini din punct de vedere 
economic sau tehnologic condițiile de evacuare a apelor 
uzate în rețeaua publică de canalizare. 

Se completează cu noi reglementări procesul de 
monitorizare a calității apelor uzate  evacuate în 
sistemul public de canalizare și de gestionare a 
nămolurilor formate în procesul de epurare a apelor 
uzate.  

Prevederile Regulamentului se completează cu 
Metodologia privind delimitarea aglomerărilor, care 
stabilește abordări și criterii de delimitare a 
aglomerărilor, cerințe referitoare la sistemele de 
colectare, epurare și evacuare a apelor uzate din 
aglomerările urbane și de la anumite sectoare 
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industriale, în vederea asigurării protecției mediului de 
efectele negative ale acestora. 

Se abrogă Ordinul Departamentului Construcțiilor 
și Dezvoltării Teritoriului, nr. 40/2005 cu privire la 
aprobarea Regulamentului-Cadru privind recepționarea 
apelor uzate, eliberarea condițiilor tehnice și 
autorizațiilor de deversare a apelor uzate în sistemul de 
canalizare al localităților deoarece aceste reglementări 
fac obiectul Legii nr. 303/2013 privind serviciul public de 
alimentație cu apă și de canalizare și modificările 
prezentei hotărâri de Guvern. 

Fundamentarea economico-financiară 
Acoperirea cheltuielilor necesare operatorilor 

pentru prelevarea probelor de ape uzate pentru 
cercetările de laborator se va efectua din contul plăților 
pentru serviciul public de canalizare și epurare a apelor 
uzate, precum și din contul încasării plăților 
suplimentare. 

Nu are un nou impact asupra activității de 
întreprinzător sau un impact negativ sau mai 
dezavantajos din punct de vedere economic în raport cu 
impactul care îi poate influența activitatea prin normele 
juridice în vigoare. 

Astfel proiectul hotărârii de Guvern propus nu 
contravine reglementărilor în vigoare, care determină 
modul de calcul și încasare a plăților enunțate mai sus. 

Totodată, actul menționat va fi documentul de 
referință în procesul de elaborare și implementare a 
Programului tehnic și investițional pentru 
implementarea cerințelor privind epurarea apelor uzate 
urbane în conformitate cu prevederile articolului 17 al 
Directivei 91/271/EEC privind tratarea apelor reziduale 
urbane, la care Republica Moldova și-a asumat 
angajamentul în Acordul de Asociere. 

Modul de încorporare a actului în cadrul normativ 
în vigoare 

Proiectul hotărârii de Guvern propus spre aprobare 
se încadreaza în prevederile Legii apelor nr. 272 din 
23.12.2011 și ale Legii nr. 303 din 13.12.2013 privind 
serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare. 
Prin urmare acest proiect nu precede modificarea, 
abrogarea sau adoptarea unor acte normative. 

7. Avizarea si consultarea publică a proiectului 
În temeiul Legii nr. 239-XVI/2008 privind 

transparența în procesul decizional, proiectul hotărârii 
de Guvern va fi plasat pe pagina web a ministerului 
pentru consultarea opiniei publice cu părțile interesate 
după aprobare la ședinta secretarilor generali de stat. 

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la 
modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 950/2013 pentru 
aprobarea Regulamentului privind cerinţele de 
colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în 
sistemele de canalizare şi/sau în emisaruri de apă 
pentru localităţile urbane şi rurale, nota informativă, 
analiza preliminară a Impactului de Reglementare și 
tabelul de concordanță  sunt disponibile pe pagina web 
www.particip.gov.md, la compartimentul Ministerul 
Agriculturii, Dezvoltării Regionale,  și Mediului, sau la 
sediul Ministerului Mediului, situat pe adresa str. 
Constantin Tănase 9, MD 2005, Chișinău. 

Recomandările pe marginea proiectului hotărârii 
de Guvern pot fi expediate pînă pe data de 12.09.2019, 
către dna Serafima Tronza, pe adresa electronică: 
serafima.tronza@madrm.gov.md, la numărul de telefon 
022 204-510, sau pe adresa: str. Constantin Tănase 9, 
MD 2005, Chișinău. 

 

  

 

 

Proiectul de hotărâre de Guvern cu privire la modificarea  
Hotărârii Guvernului nr. 1075/2007 cu privire la aprobarea  

Regulamentului privind consolidarea terenurilor agricole 

 

Termen limită de prezentare a recomandărilor: 19 septembrie 2019 
 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 
Mediului prezintă spre examinare repetată proiectul 
hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea  Hotărîrei 
Guvernului nr. 1075/2007 cu privire la aprobarea 
Regulamentului privind consolidarea terenurilor 
agricole. 

Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de 
act normativ și finalitățile urmărite 

Proiectul respectiv are ca scop aducerea în 
concordanță a Regulamentului privind consolidarea 
terenurilor agricole, aprobat prin Hotararea Guvernului 
nr. 1075/2007, cu prevederile legislației în vigoare. 

mailto:serafima.tronza@madrm.gov.md
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Prin Hotărârea Parlamentului nr. 189/2017 pentru 
aprobarea listei ministerelor a fost aprobată lista 
ministerelor, respectiv, în conformitate cu prevederile 
art. 2 din hotărârea respectivă Ministerul Agriculturii si 
Industriei Alimentare, Ministerul Mediului, Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Constructiilor a fost reorganizat 
în Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 
Mediului. În conformitate cu prevederile art. 3 al 
Hotararii nominalizate, Guvernul, în termen de 3 luni, 
urma sa aducă actele sale normative în concordanță cu 
aceasta. 

Conform prevederilor Regulamentului cu privire la 
organizarea și functionarea Ministerului Agriculturii, 
Dezvoltării Regionale și Mediului, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 695/2017, Ministerul nu 
deține competențe privind implementarea măsurilor și 
activităților reglementate în Hotărârea Guvernului nr. 
1075/2007. 

Astfel, în continutul Regulamentului respectiv sunt 
descrise unele acțiuni, pe care ar urma să le realizeze 
Ministerul, cum ar fi, adoptarea deciziei privind 
oportunitatea elaborarii Proiectului de consolidare 
pentru localitatea concretă, adoptarea deciziei privind 
capacitățile de implementare a proiectului de 
consolidare, organizarea concursului de selectare a 
întreprinderii ce va implementa proiectul de 
consolidare în localitatea concretă, etc. 

Totodată, urmează de actualizat atât conținutul 
Hotărârii Guvernului, cât și a Regulamentului respectiv 
deoarece unele prevederi ale acestora sunt caduce si nu 
mai pot fi aplicate. 

Reiesind din cele expuse, aducerea in concordanță 
a Regulamentului privind consolidarea terenurilor 
agricole, aprobat prin Hotărarea Guvernului nr. 
1075/2007, cu prevederile legislației în vigoare, va da 
posibilitatea persoanelor fizice și juridice ce 
consolidează terenurile agricole în cadrul unor proiecte, 
să beneficieze de înlesnirile prevăzute de legislația 
națională. 

De asemenea, aducerea în concordanță a 
Regulamentului respectiv, cu prevederile legislației în 
vigoare, reglementarea clară a competenților tuturor 
actorilor implicați în procesul de implementare a 
proiectelor de consolidare a terenurilor agricole, va da 
posibilitatea atragerii de fonduri de la donatori, 
parteneri de dezvoltare, în scopul implementării 
proiectelor respective și ca rezultat optimizarea 
suprafețelor exploatațiilor agricole. 

Descrierea gradului de compatibilitate pentru 
proiectele care au ca scop armonizarea legislatiei 
nationale cu legislatia Uniunii Europene 

Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la 
modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1075/2007 cu 
privire la aprobarea Regulamentului privind 
consolidarea terenurilor agricole, instituie cadrul juridic 
al Republicii Moldova în domeniul funciar și nu 
contravine principiilor de funcționare a pieții interne a 
Uniunii Europene și nu are ca scop armonizarea 
legislației nationale cu legislația Uniunii Europene. 

Fundamentarea economico-financiară 
Implementarea prevederilor prezentului proiect al 

hotărârii de Guvern nu necesită cheltuieli suplimentare 
de la bugetul public. 

Modul de incorporare a actului în cadrul normativ 
în vigoare 

În rezultatul aprobării actului normativ propus, nu 
va fi necesară abrogarea sau modificarea altor acte 
normative. 

Avizarea și consultarea publică a proiectului 
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 

239/2008 privind transparența în procesul decizional, 
anunțul privind inițierea consultărilor publice asupra 
hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Hotărârii 
Guvernului nr. 404/1994 despre aprobarea Principiilor 
de bază pentru restabilirea terenurilor degradate, 
proiectul hotărârii și nota informativă au fost plasate pe 
pagina web oficială a Ministerului Agriculturii, 
Dezvoltării Regionale și Mediului www.madrm.gov.md, 
compartimentul Transparență decizională, directoriul 
Proiecte în discuție. 

Proiectul de hotărâre de Guvern cu privire la 
modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1075/2007 cu 
privire la aprobarea Regulamentului privind 
consolidarea terenurilor agricole și nota informativă 
sunt disponibile și pe pagina web www.particip.gov.md, 
la compartimentul Ministerul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale,  și Mediului, sau la sediul Ministerului 
Mediului, situat pe adresa str. Constantin Tănase 9, MD 
2005, Chișinău. 

Recomandările pe marginea proiectului hotărârii 
de Guvern pot fi expediate pînă pe data de 12.09.2019, 
către dnul Vasile Nemțanu, Consultant principal, 
Serviciul de politici în domeniul fondului funciar și 
îmbunătățiri funciare, la adresa de e-mail: 
vasile.nemtanu@madrm.gov.md, la telefon 022-204-
536  sau pe adresa: str. Constantin Tănase 9, MD 2005, 
Chișinău. 

 

 

 

http://www.madrm.gov.md/
http://www.particip.gov.md/
mailto:vasile.nemtanu@madrm.gov.md
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Proiectul de modificare a Hotărîrii Guvernului nr. 199/2014 cu privire la aprobarea 
Strategiei de alimentare cu apă şi sanitaţie (2014-2028)  

 

Termen limită de prezentare a recomandărilor: 18 septembrie 2019 

 
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi 
Mediului, asistat de experți naționali și internaționali 
care au ghidat elaborarea unui nou plan de acţiuni al 
strategiei în scopul asigurării realizării prevederilor 
strategiei privind accesul la apă şi sanitaţie adecvată 
pentru toate localităţile ţării, propune spre consultare 
Proiectul de modificare a Hotărîrii Guvernului nr. 
199/2014 cu privire la aprobarea Strategiei de 
alimentare cu apă şi sanitaţie (2014-2028). 
Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi 
finalităţile urmărite 
Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei de 
alimentare cu apă şi sanitaţie (2014-2028) a fost 
elaborat pentru 5 ani (2014-2018). La moment acest 
termen este expirat. 
Totodată, ţinînd cont de noile abordări şi acte 
internaţionale la care Republica Moldova este parte, 
respectiv: 

- adoptarea în septembrie 2015 a unei noi agende a 
ONU pentru dezvoltare durabilă pînă în anul 2030, 
inclusiv a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă pentru 
alimentarea cu apă, sanitaţie și igienă (ODD nr. 6.1 și 
6.2); 

- Acordul privind clima de la Paris (2016) 
și experiența acumulată în implementarea primului 
Plan de acțiuni al Strategiei și a duratei acesteia sunt 
necesare actualizări în scopul realizării obiectivelor 
stabilite. 

Măsurile primului plan de acțiuni (pentru perioada 
2014-2018) al Strategiei au fost trasate pe termen lung, 
cum ar fi asigurarea epurării apelor uzate în 
conformitate cu Directiva 91/271/CEE privind tratarea 
apelor uzate urbane, elaborarea și punerea în aplicare 
a planurilor de siguranță a apei, promovarea 
principiilor economiei de piață, etc. 

Totodată, urmare a evaluării executării acţiunilor 
planului pentru 2014-2018 s-a depistat o lipsă de 
capacitate a specialiştilor din sectorul alimentare cu 
apă și sanitaţie și a cadrului normativ/de standarde slab 
dezvoltat. În consecință, întreprinderile municipale 
apă-canal nu sunt pregătite să-şi extindă serviciile în 
zonele rurale sau în alte unități administrativ-
teritoriale, nu dispun de capacitatea instituțională, 
managerială și de expertiză necesară pentru 
îmbunătățirea serviciilor prin aplicarea principiului 
"regionalizării", care prevede crearea parteneriatelor; 
nu dispun de resurse financiare suficiente pentru  

 
dezvoltarea infrastructurii de alimentare cu apă și de 
canalizare și a sistemelor locale de colectare și epurare 
a apelor uzate; nu au capacitatea de a atrage investiții 
străine. 

În același timp, nu a fost creată o bază de date 
pentru gestionarea şi monitorizarea proiectelor externe 
şi interne. Proiectul privind dezvoltarea conductei 
centralizate de apă Soroca-Bălți, susținut de BERD, BEI 
și FIV și proiectul de alimentare cu apă pentru 6 
localități, susținut de Fondul Kuweitean au fost stopate. 
În consecință, volumul investițiilor în dezvoltarea 
sectorului planificat pentru perioada 2014-2018 nu a 
fost atins. 

În noul plan de acţiuni al strategiei pentru perioada 
ulterioară 2019-2023 sunt luate în evidenţă problemele 
nesoluţionate şi stabiliţi paşii ulteriori pentru 
dezvoltarea acestui sector, care: 

- vor îmbunătăţi cadrul normativ în scopul alinierii 
acestuia la standardele comunitare; 

- vor întări capacităţile autorităţilor administraţiei 
publice locale pentru aplicarea principiului de 
regionalizare a serviciilor de alimentare cu apă şi de 
canalizare în scopul acordării populaţiei unor servicii de 
calitate; 

- vor fi construite şi extinse sisteme de alimentare 
cu apă şi de canalizare pentru asigurarea cu apă 
potabilă a cetăţenilor din zona urbană şi rurală şi 
îmbunătăţite condiţiile de sanitaţie. 

Principalele prevederi ale proiectului 
Proiectul dat nu transpune directivele UE, precum 

și nu a fost elaborat întru armonizarea legislației 
naționale cu prevederile legislației UE. 

Proiectul prevede: 
- Întărirea capacităţilor specialiştilor din sectorul 

alimentare cu apă şi de canalizare şi a autorităţilor 
administraţiei publice locale în scopul conştientizării 
principiilor de dezvoltare ale sectorului de alimentare 
cu apă şi sanitaţie, inclusiv crearea operatorilor 
regionali. 

- Acţiuni de actualizare a cadrului normativ/de 
standard în sectorul alimentare cu apă şi sanitaţie şi 
reglementărilor economice în domeniul gestionării 
resurselor de apă cu referire la taxe, tarife, impozite, 
subvenţii şi accesul echitabil la apă. 

- Realizarea proiectelor investiţionale pentru 
construcţia/extinderea infrastructurii de alimentare cu 
apă şi de canalizare. 
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Fundamentarea economico-financiară 
Implementarea acţiunilor planului se vor efectua în 

limita fondurilor mijloacelor bugetare şi asistenţei 
externe planificate. Suma estimată pentru finanțarea 
acţiunilor planului nou elaborat este de 4 211 976 mii 
lei, inclusiv 2 438 244 mii lei din surse externe, 163 800 
mii lei surse neacoperite şi 1 609 932 mii lei din bugetul 
public de stat. Suma prevăzută din bugetul public de 
stat este planificată în: 
FEN – 1 085 417 mii lei (67,42%); 
FNDR – 484515 mii lei (30,1%); 

Sumele neacoperite (163 800 mii lei sau circa 4%) 
sunt parţial discutate cu donatorii externi şi instituţiile 
financiare internaţionale, care solicită o contribuţie a 
statului de circa 20%. 

Specialiștii ministerului vor desfășura activități 
legate de revizuirea cadrului normativ, desfășurarea de 
cursuri și seminare de instruire, campanii de informare 
privind politicile naționale de dezvoltare a alimentării 
cu apă și sanitaţie, evaluarea proiectelor de 
regionalizare și elaborarea ghidurilor celor mai bune 
practici. Acest lucru se va face în cadrul activității 
curente și a bugetului anual al ministerului, precum și 
cu sprijinul experților proiectului "Consolidarea 
cadrului instituțional în sectorul apei", susţinut de SDC 
şi ADA şi alţi donatori. 
Bugetul general al proiectului "Consolidarea cadrului 
instituțional în sectorul apei" constituie CHF 4’900’000, 
Contribuția Agenţiei Elveţiene de Dezvoltare şi 
Cooperare: CHF 3’815’000, Contribuția Agenţiei 

Austriece de Cooperare: EUR 1’000’000. Durata primei 
faze a proiectului este 01.09.2015 -31.08.2019, 
actualmente este iniţiată procedura de extindere a 
acestui proiect. 

Spre exemplu, din acest proiect, pentru 
organizarea a 20 de seminare cu autorităţile publice 
locale cu tema “Regionalizarea serviciului – element 
cheie al politicii naţionale de dezvoltare a sectorului de 
alimentare cu apă şi de canalizare din Republica 
Moldova” va fi alocat un buget de 408 910,00 lei. 

Avizarea și consultarea publică a proiectului 
În temeiul Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 

privind transparenţa în procesul decizional, proiectul va 
fi plasat pe pagina web a ministerului pentru 
consultarea opiniei publice cu părţile interesate după 
aprobare la şedinţa secretarilor generali de stat. 

Proiectul modificare a Hotărîrii Guvernului nr. 
199/2014 cu privire la aprobarea Strategiei de 
alimentare cu apă şi sanitaţie (2014-2028) și nota 
informativă sunt disponibile și pe pagina web 
www.particip.gov.md, la compartimentul Ministerul 
Agriculturii, Dezvoltării Regionale,  și Mediului, sau la 
sediul Ministerului Mediului, situat pe adresa str. 
Constantin Tănase 9, MD 2005, Chișinău. 
Recomandările pe marginea proiectului hotărârii de 
Guvern pot fi expediate pînă pe data de 18.09.2019, 
către dna Serafima Tronza, pe adresa electronică: 
serafima.tronza@madrm.gov.md, la numărul de 
telefon 022 204-510, sau pe adresa: str. Constantin 
Tănase 9, MD 2005, Chișinău. 

 

MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI  
ANUNȚĂ INIȚIEREA ELABORĂRII DECIZIILOR  

 

Anunț privind iniţierea elaborării proiectului Hotărîrii Guvernului  
pentru aprobarea Regulamentului privind transferurile de deșeuri 

 

Termen limită de prezentare a recomandărilor: 15 septembrie 2019 
 

 

În conformitate cu art. 9. al Legii nr. 239/2008 privind 
transparenţa în procesul decizional, Ministerul 
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) 
inițiază, începând cu data de 29 august, 2019, 
elaborarea proiectului Hotărîrii de Guvern pentru 
aprobarea Regulamentului privind transferurile de 
deșeuri. 

Elaborarea proiectului respectiv este fundamentată 
de prevederile Legii nr. 209/2016 cu privire la deșeuri, 

precum și întru executarea Hotărârii Parlamentului nr. 
1599/1998 de aderare la Convenția de la Basel din 22 
martie 1989 privind controlul circulației transfrontaliere 
a deșeurilor periculoase și eliminarea acestora. 

Obiectivele proiectului Regulamentului vor consta în: 
- stabilirea procedurilor și regimurilor de control 

pentru transferul de deșeuri, în funcție de originea, 
destinația și ruta transferului, de tipul de deșeu 

http://www.particip.gov.md/
mailto:serafima.tronza@madrm.gov.md
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transferat și de tipul de tratament care se aplică 
deșeului la destinație 

- asigurarea respectării prescripțiilor privind 
securitatea ecologică în cadrul exportului, tranzitării şi 
eliminării deşeurilor 

- stabilirea mecanismului de implementare a 
prevederilor Convenţiei de la Basel. 

Măsura propusă în prezentul proiect de Hotărîre de 
Guvern, va realiza sarcina de armonizare a legislaţiei 
naţionale cu legislaţia şi practicile UE, prin transpunerea 
integrală a Regulamentului (UE) nr. 1013/2006 din 14 
iunie 2006 privind transferul de deşeuri, publicat în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 190 din 12 iulie 
2006 și Regulamentului (CE) nr. 1418/2007 al Comisiei 

din 29 noiembrie 2007 privind exportul anumitor 
deșeuri destinate recuperării enumerate în anexa III sau 
IIIA la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului 
European și al Consiliului în anumite țări în care Decizia 
OCDE privind controlul circulației transfrontaliere a 
deșeurilor nu se aplică. 

Propunerile, sugestiile și recomandările pentru 
elaborarea proiectului Hotărîrii de Guvern pot fi 
expediate până la data de 15.09.2019, către Virginia 
Galatonov, consultant principal, Direcția politici de 
management al deșeurilor și substanțelor chimice, la 
adresa electronică: virginia.galatonov@madrm.gov.md, 
la telefonul 022 204-527 sau la adresa: mun. Chișinău, 
str. Constantin Tănase, 9, MD 2005. 

 
 

Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărîrii de Guvern cu privire  
la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea  

Legii nr. 221/2007 privind activitatea sanitar-veterinară 
 

Termen limită de prezentare a recomandărilor: 15 septembrie 2019 
 

 

În conformitate cu art. 9 al Legii nr. 239/2008 privind 
transparenţa în procesul decizional, Ministerul 
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului iniţiază, 
începând cu data de 29.08.2019, elaborarea proiectului 
de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
221/2007 privind activitatea sanitar-veterinară.  

Propunerile și recomandările pe marginea proiectului 
pot fi expediate până pe data de 13.09.2019, la adresa 
electronică: serghei.balacci@madrm.gov.md, sau pe 
suport de hârtie la adresa or. Chișinău, str. Constantin 
Tănase 9, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 
Mediului, tel. pentru relații - 022 204 564. 

 
 

 

Anunț privind inițiativa demarării procesului de elaborare  
a cadrului normativ secundar,  al Legii vînătorii și fondului cinegetic nr.298/2018

 

Termen limită de prezentare a recomandărilor: nu este indicat 
 

În scopul concordării prevederilor actelor 
normative în vigoare cu normele noii Legi a vînătorii și 
fondului cinegetic nr. 298 din 30.11.2018, publicată în 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr.76-85, 
art. Nr. 135), inclusiv reieșind din necesitatea 
implementării noul act legislativ care servește drept 
bază legală de protecție, conservare și folosință 
rațională a faunei de interes cinegetic, precum 
drepturile persoanelor și societăților privind practicarea 
vânătorii, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 
Mediului, în temeiul art. 20 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 
100/2017 cu privire la actele normative, ANUNȚĂ 
instituțiile și publicul interesat despre inițiativa 
demarării procesului de elaborare a cadrului normativ 

secundar, al Legii vînătorii și fondului cinegetic 
nr.298/2018. 

 Astfel, în temeiul art.34 din Legea nr.298/2018 
pentru formularea propunerilor, privind aducerea 
legislației în vigoare în concordanță cu legea 
menționată, inclusiv și în temeiul altor articole din 
Legea menționată, precum art. 6, 7, 8, 23, rezultă 
necesară elaborarea și aprobarea actelor normative 
necesare implementării acesteia. 

În scopul asigurării principiului transparenței și 
participativ al publicului interesat în luarea deciziilor pe 
domeniul de competență, Ministerul Agriculturii, 
Dezvoltării Regionale și Mediului, invită și îndeamnă 
implicarea în procesul de dezvoltare a cadrului 

mailto:virginia.galatonov@madrm.gov.md
mailto:serghei.balacci@madrm.gov.md
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normativ, în vederea obținerii rezultatului obiectiv și 
durabil aplicabil pe întreg teritoriul Republicii Moldova. 
 Crearea cadrului normativ specific acestui domeniu 
își propune: 

 condiționarea gestionării eficiente și folosirea 
rațională a resurselor cinegetice ale Republicii 
Moldova, precum și 

 armonizarea intereselor utilizatorilor terenurilor în 
scopul asigurării echilibrului ecologic, 

 stabilirea respectării limitelor de vînătoare, 

 stabilirea controlului eficient al vînătorii și 
conservarea diversității biologice naționale, 

 asigurarea protecției drepturilor și intereselor 
gestionarilor faunei de interes cinegetic, cât și celor ale 
vînătorilor, 

 păstrarea și promovarea tradițiilor naționale de 
vînătoare și a eticii vânătorești. 

În acest context, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale și Mediului, în calitate de autoritate 
competentă responsabilă de promovarea politicelor de 
protecție a mediului și resurselor naturale, propune 
transmiterea în scris a sugestiilor, comentariilor 
justificate, care urmează a fi luate în considerație la 

elaborarea și promovarea ulterioară a actelor 
normative secundare menționate. 

Propunerile și recomandările Dvs urmează a fi 
expediate în format electronic, la următoarele adrese 
de e-mail: madrm@madrm.gov.md sau   
ion.grati@madrm.gov.md, inclusiv pe suport de hârtie 
la adresa poștală a Ministerului Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale și Mediului: MD-2005, mun. Chișinău, str. 
Constantin Tănase 9, MADRM.  

Date de contact a persoanelor responsabile de 
procesul inițiat: dl Ion GRATI, consultant superior, 
Direcția politici în domeniul biodiversității, MADRM; tel. 
(022) 204 537; dl Dumitru GORELCO, șef, Direcția 
politici în domeniul biodiversității, MADRM; tel.: (022) 
204 511; dumitru.gorleco@madrm.gov.md.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

MINISTERUL ECONOMIEI ȘI INFRASTRUCTURII  
ANUNȚĂ INIȚIEREA ELABORĂRII DECIZIILOR  

 

Anunț privind iniţierea elaborării procesului de elaborare  
a unor proiecte de acte normative (referitoare la exportul/comercializarea 

deșeurilor de metale feroase și neferoase) 
 

Termen limită de prezentare a recomandărilor: 18 septembrie 2019 
 
Ministerul Economiei și Infrastructurii anunță 

inițierea elaborării următoarelor proiecte: 
- proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la 

aprobarea proiectului de lege pentru instituirea 
moratoriului asupra activității de comercializare și 
export al resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi 
neferoase, de baterii şi acumulatori uzaţi, inclusiv în 
stare prelucrată; 

- proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la 
aprobarea proiectului de lege  pentru modificarea Legii 
nr.209/2016 privind deșeurile; 

- proiectul hotărîrii Guvernului pentru abrogarea 
Hotărîrii Guvernului nr.1284/2002 despre aprobarea 
Regulamentului privind modul de desfăşurare a 
concursului pentru obţinerea licenţei de comercializare 
a resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, 
de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare 

prelucrată, către agenţii economici aflaţi pe teritoriul 
Republicii Moldova şi care nu au relaţii fiscale cu 
sistemul ei bugetar, precum şi exportul acestora. 

 Scopul proiectelor menționate constă în 
realizarea acțiunii stabilite în Planul de activitate al 
Guvernului privind demonopolizarea sectoarelor 
prioritare identificate ale economiei naționale, precum 
și ajustarea cadrului normativ la prevederile Legii nr. 
185//2017 pentru modificarea și completarea unor acte 
legislative. 

Recomandările părților interesate cu privire la 
elaborarea proiectelor menționate pot fi expediate în 
adresa Ministerului Economiei și Infrastructurii, Direcția 
politici economice și mediul de afaceri, Secția 
reglementarea mediului de afaceri și ÎMM, către dna 
Corina Cristea, consultant principal, tel. 022 250 635, e-
mail: corina.cristea@mei.gov.md. 

mailto:madrm@madrm.gov.md
mailto:ion.grati@madrm.gov.md
mailto:dumitru.gorleco@madrm.gov.md
mailto:corina.cristea@mei.gov.md
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