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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
Cu privire la aprobarea proiectului Legii privind producţia agroalimentară
ecologică şi etichetarea produselor ecologice
Termen limită de prezentare a recomandărilor: 20 februarie 2020
Producerea și plasarea pe piață a produselor
agroalimentare ecologice, atît la nivel naţional cît şi
internaţional, care doar se pretinde a fi ecologice, fapt
ce este în detrimentul consumatorilor și producătorilor
de produse ecologie onești.
Termenii „biologic”, „ecologic” și „organic” precum
şi diminutivele acestora ,,eco” „bio”, sunt frecvent
utilizate pe ambalajele produselor, pentru a descrie
produse care nu sunt certificate ecologice. Din acest
considerent produsele certificate nu prezintă
credibilitate în rîndul consumatorului, astfel,
producătorii care comercializă la nivel național aceste
produse, le vînd cu același preț ca și produsele obținute
în agricultura convenţională.
Certificarea produselor agroalimentare ecologice la
moment se desfășoară pe două platforme parale. Astfel,
marea majoritate a agenților economici certifică
producția agroalimentară ecologică, contractând
organisme de control internaționale, în conformitate cu
standardul care este echivalent cu standardul Uniunii
Europene dar nu sunt înregistrați la nivel național, iar o
altă parte a agenților economici certifică produsele la
organismele de control naționale care însă nu sunt în
conformitate cu standardul care este echivalent cu
standardul Uniunii Europene.
Aceasta duce la o dezechilibrare între interesele
producătorilor pe de o parte a celor care se pot integra
în sistemul național care nu este conform legislației
Uniunii Europene și nu pot beneficia de subvenții, iar pe
de altă parte a producătorilor care nu pot exporta
produsele agroalimentare cu mențiune de „ecologic” pe
piața Uniunii Europene.
În prezent în Republica Moldova cadrul normativ în
domeniul producţiei agroalimentare ecologice este

reflectat în primul rând prin Legea nr. 115-XVI din
09.06.2005 cu privire la agricultura ecologică (Monitorul
Oficial Nr. 95-97 15.07.2005, art.446), prin care au fost
transpuse
în
legislaţia
naţională
prevederile
regulamentelor europene de „veche abordare”, sau mai
exact Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2092/91 privind
producţia ecologică a produselor agricole şi indicarea
acesteia pe produsele agricole şi alimentare, care a fost
abrogat prin Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al
Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică
şi etichetarea produselor ecologice.
Este necesară alinierea urgentă şi deplină a
legislaţiei naţionale la legislaţia Uniunii Europene în
vederea creării în Republica Moldova a unui sistem
legislativ şi instituţional în domeniul agriculturii
ecologice similar, cum sunt: acordarea derogărilor,
autorizarea utilizării produselor şi a substanţelor ce
urmează a fi folosite în agricultura ecologică şi în
procesarea produselor alimentare ecologice, cât şi
pentru cadrul instituţional existent, inapt de a
implementa legislaţia Uniunii Europene.
Textul proiectului de lege și Analiza Impactului de
Regelmentare
sunt
disponibile
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 20.02.2020
către doamna Marcela Stahi, Serviciul producţie
ecologică şi produse cu denumire de origine, la telefonul
022 20 45 24 sau la adresa de email
marcela.stahi@madrm.gov.md.
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Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la transmiterea unor bunuri
Termen limită de prezentare a recomandărilor: 21 februarie 2020
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și
Mediului, în calitate de beneficiar al proiectului
„Consolidarea cadrului instituțional în sectorul
alimentării cu apă și sanitație din Republica Moldova”
finanțat de către Agenția Austriacă pentru Dezvoltare și
Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare, a
achiziționat o partidă de pompe submersibile și stații de
ridicare a presiunii, cu accesoriile aferente (conform
anexei la proiectul hotărîrii Guvernului), în scopul
sporirii eficienței energetice a operatorilor serviciului
public de alimentare cu apă și canalizare, contribuind
astfel la reducerea consumului de energie și asigurarea
dreptului fundamental al cetățenilor privind accesul la
apă. Beneficiarii echipamentului au fost selectați în
urma analizei rezultatelor disponibile ale auditului
energetic al operatorilor serviciului de alimentare cu apă
și canalizare membre AMAC.
Necesitatea transmiterii bunurilor menționate în
proprietatea unităților administrativ-teritoriale este
determinată și de prevederile art. 131 al Legii 303/2013,
care stipulează expres că acestea sunt bunuri ale
domeniului public ale unităților administrativ-teritoriale.
Proiectul
hotărîrii
de
Guvern
stabilește
transmiterea, cu titlu gratuit, din proprietatea statului,
administrarea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării
Regionale și Mediului în proprietatea unităților
administrativ-teritoriale a 26 se pompe submersibile și a
2 stații de ridicare a presiunii, cu echipamentul aferent

(conform anexei). Ministerul Agriculturii, Dezvoltării
Regionale și Mediului, în comun cu autoritățile
administrației publice locale vizate, va institui comisile
de transmitere și va asigura, în termen de 30 zile,
transmiterea bunurilor menționate în anexa 1 în
conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la
modul de transmitere a bunurilor proprietate publică,
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 901/2015. În
conformitate cu prevederile art.8 alin (2) din Legea
nr.523/1999 cu privire la proprietatea publică a
unităților
administrativ-teritoriale,
transmiterea
patrimoniului din proprietatea publică a statului în
proprietatea publică a unității administrativ-teritoriale
se face prin Hotărîre a Guvernului, cu acordul consiliului
local respectiv. Astfel, Consiliile locale vizate și-au
exprimat acordul de a prelua bunurile menționate în
proiectul hotărîrii Guvernului.
Textul proiectului de hotărâre, nota informativă și
documentele aferente sunt disponibile 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 21.02.2020
către Andrian Delinschi, Șef Direcție politici de
management integrat al resurselor de apă, la telefonul
022
204-530
sau
la
adresa
de
e-mail
andrian.delinschi@madrm.gov.md.

Anunț despre inițierea consultărilor publice a proiectului legii privind organismele
modificate genetic, care transpune parțial Directiva 2001/18/CEE privind diseminarea
deliberată în mediu a organismelor modificate genetic şi de abrogare a Directivei
90/220/CEE
Termen limită de prezentare a recomandărilor: 25 februarie 2020
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și
Mediului începând cu 14.02.2020 anunță despre
inițierea consultărilor publice a proiectului legii privind
organismele modificate genetic, care transpune parțial
Directiva 2001/18/CEE privind diseminarea deliberată
în mediu a organismelor modificate genetic şi de
abrogare a Directivei 90/220/CEE a Consiliului și se
completează cu prevederile Directivei (UE) 2015/412/
de modificare a Directivei 2001/18/CE în ceea ce
privește posibilitatea statelor de a restricționa sau de a

interzice cultivarea organismelor modificate genetic
(OMG) pe teritoriul lor, .Directivei (UE) 2018/350 CEE
de modificare a Directivei 2001/18/CE în ceea ce
privește evaluarea riscurilor pentru mediu determinate
de organismele modificate genetic, prevederile
Protocolului adițional Nagoya-Kuala Lumpur privind
răspunderea şi repararea daunelor la Protocolul de la
Cartagena privind biosecuritatea.
Necesitatea
elaborării
legii
reiese
din
angajamentul asumat în cadrul Acordului de Asociere
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dintre RM-UE, care prevede realizarea acțiunilor ce
vizează conservarea, protejarea, îmbunătățirea și
reabilitarea calității mediului, protecția sănătății
umane, restabilirea ecosistemelor și eliminarea sau
reducerea impactului negativ asupra mediului rezultat
din utilizarea resurselor naturale vii și care nu sunt vii
sau a ecosistemelor.
Obiectivele prezentei legi se referă la:
a) protecția sănătății umane și a mediului în cadrul
activităților de inginerie genetică și biotehnologie
modernă;
b) asigurarea dreptului cetățenilor la utilizarea în
siguranță a organismelor modificate genetic;
c) crearea condițiilor pentru utilizarea practică sigură a
organismelor modificate genetic, ca atare sau parte
componentă a unor produse în scopuri economice;
d) stabilirea drepturilor și obligațiilor entităților de
reglementare în ceea ce privește utilizarea organismelor
modificate genetic, ca atare sau parte componentă a

unor produse și stabilirea răspunderii pentru încălcarea
legislației;
e) crearea unui sistem general de notificare și informare
privind mișcările transfrontaliere, trasabilitatea și
promovarea unui nivel adecvat de protecție în domeniul
transportului, prelucrării și utilizării în condiții de
siguranță a organismelor modificate genetic.
f) stabilirea dreptului de a accepta sau nu cultivarea de
organisme modificate genetic pe teritoriul republicii.
Propunerile şi recomandările pe marginea
documentului de analiză a impactului și la proiectul
legii pot fi expediate separat până pe data de 25
februarie 2020, în adresa persoanei responsabile: Josu
Veronica, consultant principal al Direcției politici în
domeniul biodiversității, la adresa de e-mail:
veronica.josu@madrm.gov.md, tel. de contact: 022
204 535, sau la adresa Ministerului Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și Mediului: mun. Chișinău, str.
Constantin
Tănase
9.

Anunțul privind inițierea consultărilor publice a 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
Termen limită deprezentare a recomandărilor: 28 februarie 2020
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și
Mediului începînd cu 11.02.2020 anunță despre
inițierea consultărilor publice a 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 Regulamentului reiese din
angajamentul asumat în cadrul Acordului de Asociere
dintre RM-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.

Principalele prevederi ale Regulamentului se
axează pe stabilirea cerințelor /dispozițiilor tehnice
pentru proiectarea și exploatarea instalațiilor de
depozitare la terminale, instalațiilor de încărcare și
descărcare a containerelor mobile la terminale și pentru
încărcarea benzinei în instalațiile de depozitare din
stațiile de alimentare cu produse petroliere în scopul
diminuării impactului negativ al emisiilor de COV
rezultați în urma acestor operațiuni, asupra sănătății
populației și mediului.
Textul proiectului, împreună cu nota informativă și
regulamentul,
sunt
disponibile
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 28.02.2020
către doamna Jacot Victoria, consultant principal la
Secția Politici de Aer și Schimbări Climatice, Ministerul
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului; la tel.
022-204-580
sau
la
adresa
de
e-mail:
victoria.jacot@madrm.gov.md.
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Proiectul Hotărârii de Guvern pentru abrogarea Hotărîrii Guvernului nr.804/2018
cu privire la declararea utilităţii publice a lucrărilor de interes comun pentru
amenajarea poligonului de acumulare şi depozitare a deşeurilor din localităţile
raionului Sîngerei şi municipiul Bălţi
Termen limită deprezentare a recomandărilor: 28 februarie 2020
Proiectul prevede abrogarea Hotărîrii Guvernului
nr.804/2018 cu privire la declararea utilităţii publice a
lucrărilor de interes comun pentru amenajarea
poligonului de acumulare şi depozitare a deşeurilor din
localităţile raionului Sîngerei şi municipiul Bălţi.
În contextul faptului că la Judecătoria Chișinău,
sediul Centru, se află în examinare acțiunea înaintată de
SC „Salubrity Solution” SRL împotriva Guvernului
Republicii Moldova, intervenienți accesorii Ministerul
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Primăria
municipiului Bălți, Consiliul municipal Bălți, Primăria
comunei Bilicenii Noi, Consiliul comunei Bilicenii Noi,
Primăria satului Țambula, Consiliul satului Țambula,
privind examinarea cazului de expropriere și stabilirea
cuantumului despăgubirii de expropriere în mărime de
28 000 000 (douăzeci și opt milioane) lei, cu dispunerea
încasării acesteia din contul Guvernului Republicii
Moldova în beneficiul SC „Salubrity Solution” SRL, prin
Decizia nr. 79 din 23.08.2019 a fost creat Grupul de
lucru pentru coordonarea acțiunilor în cadrul examinării
cauzei judecătorești la acțiunea S.C. „Salubrity Solution”
S.R.L. împotriva Guvernului Republicii Moldova ş.a.
privind examinarea cazului de expropriere şi stabilirea
cuantumului despăgubirii de expropriere.
În cadrul ședințelor Grupului de lucru s-a constat că
la etapa inițială a determinării calității de expropriat nu
au fost examinate în detaliu aspecte ce țin de:
- lipsa actelor confirmative privind deținerea
dreptului de folosință de către S.C. „Salubrity Solution”
S.R.L. asupra terenului cu suprafața de 5,0207 ha
(numărul cadastral 7417102.445) din extravilanul
comunei Bilicenii Noi, raionul Sângerei şi terenului cu
suprafața de 19,5454 ha (numărul cadastral
7473107.089) din extravilanul comunei Țambula, raionul
Sângerei, inclusiv stabilirea unor drepturi reale în

favoare S.C. „Salubrity Solution” S.R.L. asupra
terenurilor respective;
- existența actelor de dispoziție definitive și
irevocabile ale instanțelor judecătorești, pe marginea
litigiilor aflate pe rolul acestora, prin care au fost
declarate nule relațiile contractuale dintre S.C.
„Salubrity Solution” S.R.L. și autoritățile publice locale
privind acumularea, evacuarea, transportul și
depozitarea deșeurilor din mun. Bălți și din raionul
Sîngerei.
În aceste circumstanțe se impune abrogarea
Hotărîrii Guvernului nr. 804/2018 cu privire la
declararea utilităţii publice a lucrărilor de interes comun
pentru amenajarea poligonului de acumulare şi
depozitare a deşeurilor din localităţile raionului Sîngerei
şi municipiul Bălţi (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2018, nr.285-294, art.831).
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi
Mediului va asigura radierea interdicţiilor asupra
terenului cu suprafaţa de 5,0207 ha (numărul cadastral
7417102.445) din extravilanul comunei Bilicenii Noi,
raionul Sîngerei şi terenului cu suprafaţa de 19,5454 ha
(numărul cadastral 7473107.089) din extravilanul
comunei Ţambula, raionul Sîngerei, instituite în temeiul
hotărîrii abrogate.
Proiectul poate fi consultat pe site-ul
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 28.02.2020
către Dogotari Vasilii, sef interimar, Sectia juridica,
tel.022 504 578, vasilii.dogotari@madrm.gov.md, sau
Calancea Domnina, consultant principal, Sectia juridica,
tel. 022 204 591. domnina.calancea@madrm.gov.md.

Cu privire la aprobarea proiectului Codului funciar
Termen limită deprezentare a recomandărilor: 10 martie 2020
Codul funciar, adoptat la 25 decembrie 1991 prin independent. Evident că practica reglementării relaţiilor
Legea nr.828-XII, este una din primele legi ale ţării ca stat sociale apărute ca rezultat al recunoaşterii dreptului de
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proprietate private asupra terenurilor, la acea etapă, era
slab dezvoltată.
Scopul principal al Codului funciar, la etapa adoptării
lui, a fost reglementarea procesului de privatizare a
terenurilor. Procesul de privatizare, împreună cu alte
activităţi aferente lui, au durat o perioadă de 10-12 ani.
În realitate, prevederile Codului funciar şi a altor acte
legislative şi normative aferente au determinat politica
Guvernului în domeniul reformei funciare pe această
perioadă de timp.
La rîndul său proprietatea privată asupra terenurilor
a dat un imbold puternic relaţiilor funciare, s-au creat
relaţii funciare noi care nu sunt prevăzute în conţinutul
Codului funciar aflat în vigoare.
Pentru a depăşi această situaţiem Codul funciar a
fost, în repetate rînduri, modificat şi completat, însă
modificările nu au fost suficiente pentru a crea un sistem
de norme coerente, clare şi predictibile. Luînd în
consideraţie cele expuse, a apărut necesitatea elaborării
şi adoptării unui Cod funciar în redacţie nouă.
Prin elaborarea proiectului Codului funciar în
redacţie nouă se urmăreşte crearea unui cadru legislativ
nou de reglementare a relaţiilor funciare adaptat
realităţilor actuale şi pe viitor.
De asemenea, se urmăreşte codificarea actelor
legislative ce ţine de domeniul relaţiilor funciare. Astfel,
au fost preluate norme din Legea nr.1247/1992 privind
reglementarea de stat a regimului proprietăţii funciare,
cadastrul funciar de stat şi monitoringul funciar, Legea
nr. 91/2007 privind terenurile proprietate publică şi
delimitarea lor (în prezent abrogată) şi Legea nr. 1 3 08/1
997 privind preţul normativ şi modul de vînzarecumpărare a pămîntului şi alte acte normative din

domeniu, care la data intrării în vigoare a actului
normative urmează a fi abrogate.
Proiectul Codului funciar instituie cadrul juridic al
Republicii Moldova în domeniul funciar şi nu contravine
principiilor de funcţionare a pieţii interne a Uniunii
Europene şi nu are ca scop armonizarea legislaţiei
naţionale cu legislaţia Uniunii Europene.
Proiectul Codului înlocuieşte Codul funciar din anul
1991 şi un şir de acte normative adoptate ulterior în
domeniul relaţiilor funciare, în scopul eliminării unor
norme şi instituţii desuete şi realizării unităţii normative
în acest domeniu.
Prezentul Cod reglementează regimul juridic al
fondului funciar şi relațiile funciare care se stabilesc între
persoane, precum şi propune o nouă clasificare a
terenurilor şi modurilor de folosinţă a acestora.
Astfel, se propune crearea unui cadru legislativ nou
de reglementare a relaţiilor funciare adaptat realităţilor
actuale şi pe viitor şi codificarea actelor normative în
domeniu.
Textul Codului funciar, împreună cu nota informativă
și sinteza propunerilor și reclamațiilor sunt disponibile pe
portalul http://www.particip.gov.md, la secțiunea
dedicată Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și
Mediului.
Propunerile și recomandările cu privire la aprobarea
proiectului Codului funciar pot fi expediate până pe data
de 10.03.2020 către doamna Angela Dogotari, Șef
Serviciu politici în domeniul fondului funciar și
îmbunătățiri funciare, la telefonul 204-536 sau la adresa
de e - mail angela.dogotari@madrm.gov.md.
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MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI
ANUNȚĂ ELABORAREA PROIECTELOR DE DECIZII

ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea
Metodologiei de calcul a tarifelor, Nomenclatorul serviciilor și tarifele la serviciile prestate de
către Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale
Termen limită deprezentare a recomandărilor: 02 martie 2020
În conformitate cu prevederile art. 9 al Legii Nr.
239/2008 privind transparenţa în procesul decizional,
Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale prin
intermediul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării
Regionale și Mediului iniţiază, începînd cu data de 17
februarie 2020, elaborarea proiectului hotărîrii de
Guvern cu privire la aprobarea Metodologiei de calcul a
tarifelor, Nomenclatorul serviciilor și tarifele la serviciile
prestate de către Agenția pentru Geologie și Resurse
Minerale (AGRM).
Necesitatea elaborării, promovării şi aprobării
proiectului de act normativ este determinată de faptul
efectuării prin Legea nr. 140/2018 pentru modificarea și
completarea unor acte legislative, a modificărilor și
completărilor în special la:
- art. 6 alin. (2) din Legea nr. 235/2006 cu privire la
principiile de bază de reglementare a activității de
întreprinzător, conform cărora „Serviciile prestate de
autorităţile administraţiei publice şi alte instituţii cu
funcţii de reglementare şi control și cuantumul tarifelor
pentru prestarea acestora, … trebuie să fie expres
prevăzute în nomenclatorul serviciilor aprobat de către
Guvern. Cuantumul tarifelor pentru prestarea serviciilor
se stabilește conform metodologiei aprobate de către
Guvern. Veniturile obținute din prestarea serviciilor se
administrează în conformitate cu principiile, regulile și
procedurile stabilite de Legea finanțelor publice și
responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014.”;
- art. 17 alin. (4) din Legea nr. 98/2012 privind
administraţia publică centrală de specialitate conform

căruia, „Guvernul aprobă metodologia de calculare a
tarifelor, nomenclatorul serviciilor și cuantumul tarifelor
pentru serviciile prestate persoanelor fizice şi juridice de
către alte autorităţi administrative centrale, cu excepţia
cazurilor în care aceasta ţine de competenţa
Parlamentului, în conformitate cu Legea nr. 160/2011
privind reglementarea prin autorizare a activităţii de
întreprinzător”.
Prin urmare, în vederea posibilității reglementării
de către AGRM a tarifelor pentru prestarea serviciilor
privind expertiza de stat a rezervelor de substanțe
minerale utile, expertiza de stat a informației geologice
cu privire la subsol, eliberarea informațiilor din Fondul
de stat de informații privind subsolul, eliberarea
pachetului documentației geologice pentru concursul de
atribuire în folosință a sectoarelor de subsol, este
necesar ca prin hotărîre de Guvern să fie aprobată
metodologia de calculare a tarifelor, nomenclatorul
serviciilor și cuantumul tarifelor pentru serviciile
prestate persoanelor fizice şi juridice de către autoritate
administrativă în cauză, fapt pentru care, este necesar a
fi elaborat proiectul de act normativ indicat în Anunț.
Astfel, propunerile, sugestiile și recomandările
pentru elaborarea proiectului hotărîrii de Guvern pot fi
expediate pînă la data de 02 martie 2020, la adresa
electronică: directia.geologica@agrm.gov.md, tel: 022 719 – 748, sau pe suport de hîrtie la adresa AGRM: MD
2004, mun. Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei, 156.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU ANUNȚĂ
CONSULTAREA PROIECTELOR DE DECIZII
Anunț privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie „Cu privire la
aprobarea Regulamentului privind salubrizarea și asigurarea curățeniei în orașul Chișinău"
Termen limită deprezentare a recomandărilor: 02 martie 2020
Direcția generală locativ-comunală și amenajare
iniţiază, începând cu data de 14.02.2020, consultarea
publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea
Regulamentului privind salubrizarea și asigurarea
curățeniei în orașul Chișinău".
Scopul proiectului este de a stabili regulile la nivel de
oraș pentru asigurarea curățeniei pe domeniul public.
Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de
decizie este faptul că documentul aprobat ce
reglementează acest domeniu, la moment este desuet.
Prevederile de bază ale proiectului sunt regulile ce
țin de activitățile de curățenie și deszăpezire, de
gestionare a deșeurilor, precum și regulile pe care
trebuie să le respecte persoanele fizice și juridice din
oraș.
Beneficiarii proiectului de decizie sunt locuitorii
orașului, organizațiile, agenții economici și administrația
autorității publice locale.
Rezultatele scontate ca urmare a implementării
deciziei supuse consultării publice sunt: aprobarea
regulilor la nivel de oraș ce țin de asigurarea și păstrarea

curățeniei, precum și regulile ce țin de intervenția
operatorilor responsabili de salubrizarea orașului și
gestionarea deșeurilor.
Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu
legislaţia în vigoare, HG nr. 486 din 02.05.2007, cu
privire la aprobarea Concepției salubrizării localităților
din Republica Moldova, Legea nr. 436 din 28.12.2006
privind administrația publică locală prevederile
corespondente ale legislaţiei comunitare.
Recomandările pe marginea proiectului de decizie
supus consultărilor publice pot fi expediate până pe data
de 02.03.2020, pe adresa Direcției generale locativcomunale și amenajare (DGLCA), la numărul de telefon
(022) 22-32-64, sau pe adresa electronică:
locativ.comunal@gmail.com.
Proiectul deciziei "Cu privire la aprobarea
Regulamentului privind salubrizarea și asigurarea
curățeniei în orașul Chișinău" sunt disponibile pe pagina
web oficială www.chisinau.md sau la sediul Direcției
generale locativ-comunale și amenajare, situat pe
adresa str. Mihai Eminescu, 33.
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