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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

Aprobarea Îndrumării metodice privind evidența, păstrarea şi transmiterea
informației geologice pe suport magnetic în Fondul de stat de informații privind
subsolul (conform pct. 9 al Instrucțiunii privind evidența de stat a rezultatelor
lucrărilor de cercetare geologică a subsolului și modul de păstrare și folosire a
materialelor Fondului de stat de informații privind subsolul aprobat prin Ordinul
Ministerului Mediului nr. 79/2016)
Termen limită deprezentare a recomandărilor: 17 februarie 2020
Prezenta Îndrumare metodică privind evidența,
păstrarea și transmiterea informației geologice pe
suport magnetic în Fondul de stat de informații privind
subsolul a fost elaborată și urmează a fi promovată de
către Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale.
Îndrumarea metodică este elaborată întru
implementarea prevederilor pct. 9 al Instrucțiunii
privind evidența de stat a rezultatelor lucrărilor de
cercetare geologică a subsolului și modul de păstrare și
folosire a materialelor Fondului de stat de informații
privind subsolul aprobat prin Ordinul Ministerului
Mediului nr. 79/2016, în scopul asigurării păstrării de
lungă durată a materialelor Fondului și accesul operativ
la ele, se creează arhiva electronică a materialelor
geologice ale Fondului de stat de informații privind
subsolul.
Instrucţiunea privind evidenţa de stat a rezultatelor
lucrărilor de cercetare geologică a subsolului şi modul
de păstrare şi folosire a materialelor Fondului de stat de
informaţii privind subsolul Anexa nr. 2 la Ordinul
Ministerului Mediului nr. 79 din 7 iulie 2016
reglementează modul de evidenţă de stat a rezultatelor
lucrărilor de cercetare geologică a subsolului şi modul
de păstrare şi folosire a materialelor Fondului de stat de
informaţii privind subsolul. Menționăm faptul că, în
Instrucțiunea sus-menționată nu este prevăzută
evidența, păstrarea şi transmiterea informației
geologice pe suport magnetic, astfel se propune
aprobarea Îndrumării metodice.
În anul 2010, Guvernul Republicii Moldova a lansat
procesul de e-Transformare a guvernării, care prevede
modernizarea serviciilor publice şi eficientizarea
activităţii
guvernării
folosind
tehnologiile
informaționale. În cadrul iniţiativelor de e-Transformare,
se prevede crearea unei infrastructuri comune – o nouă
platformă a tehnologiei e-Guvernare, ce utilizează cele
mai moderne tehnologii, cum este cloud computing, şi
oferă acces la informaţie prin canale multiple. La

moment proiectul nu este finanțat de către alte
organizații de stat sau organizații non-guvernamentale,
demersuri privind finanțarea proiectului se fac către
potențialii donatori atît naționali cît și internaționali.
În conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului
Nr.700 din 25.08.2014 privind principiile datelor
guvernamentale deschise, se propune crearea portalului
cu hărți geologice și integrarea datelor geospațiale cu
structura informațională a țărilor membre a Uniunii
Europene. Prezentul proiect, de asemenea, urmăreşte
atingerea următoarelor obiective specifice:
publicarea a cît mai multor date geologice cu
caracter public în format deschis pentru utilizarea de
către public, conform principiilor stabilite;
uniformizarea cerinţelor faţă de structura şi
formatele datelor publicate;
sporirea gradului de transparenţă a activităţii
Agenției pentru Geologie și Resurse Minerale;
facilitarea accesului cetăţenilor la informaţiile
publice valoroase atît din punctul de vedere al
transparenţei, cît şi cel al avantajelor economice;
identificarea datelor deschise care pot fi
publicate şi oferite spre utilizare în mod gratuit.
Scopul principal este de a consolida gestionarea
eficientă a informațiilor geologice, folosirea rațională a
subsolului, promovarea investițiilor în domeniul
cercetării geologice și a industriei extractive.
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008
transparența în procesul decizional, la data de 12
decembrie 2019 pe site-ul AGRM a fost plasat ANUNȚ
privind elaborarea proiectului Îndrumării metodice
privind evidența, păstrarea şi transmiterea informației
geologice pe suport magnetic în Fondul de stat de
informații privind subsolul .
Astfel, întru respectarea prevederilor art. 32 al Legii
nr. 100/2017 privind actele normative și art. 10 al Legii
nr. 239/2008 privind transparența în procesul
decizional, proiectul Ordinului AGRM privind aprobarea
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Îndrumării metodice privind evidența, păstrarea şi
transmiterea informației geologice pe suport magnetic
în Fondul de stat de informații privind subsolul și nota
informativă va fi plasat pe pagina web oficială a AGRM la
compartimentul Transparență decizională/Proiecte de
acte normative, pentru vizualizare, examinare și
prezentare de propuneri.
Textul proiectului este disponibil și pe portalul
http://www.particip.gov.md, la secțiunea dedicată
Agenției pentru Geologie și Resurse Minerale.

Propunerile și recomandările pe marginea
proiectului pot fi expediate până pe data de 17.02.2020
către domnul Iurciuc Boris, şef al Secției Fondul de stat
de informații privind subsolului Agenția pentru Geologie
și Resurse Minerale, la adresa electronică:
geofond@agrm.gov.mdși la nr. de telefon 022-750-636,
sau la adresa: mun. Chişinău, str. Mitropolitul Dosoftei
nr. 156.
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MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI
ANUNȚĂ ELABORAREA PROIECTELOR DE DECIZII
Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea
modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 248 /2013 cu privire la
aprobarea Strategiei de gestionare a deşeurilor în R.Moldova pentru anii 2013-2027
Termen limită deprezentare a recomandărilor: 14 februarie 2020
În conformitate cu prevederile art. 9 al Legii nr.
239/2008 privind transparența în procesul decizional,
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
inițiază, începînd cu data de 23.01.2020 procesul de
elaborare a proiectului Hotărîrii Guvernului pentru
aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea
Guvernului nr. 248 /2013 cu privire la aprobarea
Strategiei de gestionare a deşeurilor în Republica
Moldova pentru anii 2013-2027 și a Planului de acțiuni
pentru o noua perioadă de implementare a Strategiei de
gestionare a deşeurilor.
Inițierea elaborării proiectului hotărârii Guvernului
menționat reiese din necesitatea revizuirii termenelor de

realizare a acțiunilor specificate în Planul de acțiuni
privind implementarea Strategiei de gestionare a
deşeurilor în Republica Moldova pentru anii 2013-2027.
Propunerile și recomandările asupra proiectului pot
fi prezentate pînă pe data de 14.02.2019, în adresa
persoanei responsabile: Paraniuc Alexandru, consultant
principal, Direcția politici de management al deșeurilor şi
substanțelor
chimice,
e-mail:
alexandru.paraniuc@madrm.gov.md, sau pe suport de
hîrtie pe adresa Ministerului Agriculturii, Dezvoltării
Regionale și Mediului: mun. Chișinău, str. Constantin
Tănase 9, tel: 022-204-527.
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