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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
Proiect cu privire la transmiterea unor bunuri imobile
Termen limită deprezentare a recomandărilor: 26 martie 2020
În temeiul art. 8 alin. (3) din Legea nr.523/1999 cu
privire la proprietatea publică a unităţilor administrativteritoriale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999,
nr. 124-125, art. 611), cu modificările ulterioare, art. 14
alin. (1) lit. b) din Legea nr.121/2007 privind
administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90-93,
art. 401), cu modificările ulterioare și art. 16 alin. (1) lit. f)
din Legea nr. 29/2018 privind delimitarea proprietății
publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018,
nr. 142-148, art. 279), cu modificările ulterioare,
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se propune Consiliului sătesc Soltănești să transmită
cu titlul gratuit din proprietatea unității administrativteritoriale Soltănești, în proprietatea publică a statului,
gestiunea Agenției „Apele Moldovei” din subordinea
Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și
Mediului, a bunurilor imobile amplasate în extravilanul
satului Soltănești, raionul Nisporeni, după cum urmează:

1) terenul din fondul apelor cu suprafața de 1,74 ha,
numărul cadastral 6044111.294;
2) construcție hidrotehnică (dig), numărul cadastral
6044111.294.01.
Instituția publică ”Agenția Servicii Publice”, la
solicitarea titularului de drept, va efectua modificarea
documentației cadastrale în conformitate cu prevederile
prezentei hotărâri.
Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.
Textul proiectului hotărârii de Guvern, împreună cu
decizia consiliului sătesc Șoltănești, sunt disponibile pe
portalul http://www.particip.gov.md, la secțiunea
dedicată Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și
Mediului.
Propunerile și recomandările cu privire la acest
proiect pot fi expediate până pe data de 26.03.2020
către domnul Adrian Delinschi, șef Direcția politici de
management integrat al resurselor de apă, la telefonul
022 204-530 andrian.delinschi@madrm.gov.md.

Anunț cu privire la inițierea consultărilor publice asupra proiectului hotărîrii de Guvern
cu privire la aprobarea Planurilor de gestionare a riscului de inundații
Termen limită deprezentare a recomandărilor: 13 martie 2020
Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea
Planurilor de gestionare a riscului de inundații a fost
elaborat în temeiul prevederilor art. 49 alin. (1) al Legii
apelor nr. 272/2011 și în conformitate cu prevederile
Hotărîrii Guvernului nr. 887 /2013 pentru aprobarea
Regulamentului cu privire la gestionarea riscurilor de
inundații.
Necesitatea elaborării Planurilor de gestionare a
riscului de inundații reiese din angajamentele Acordului
de Asociere RM-UE și este prevăzută la subpct. 9.4.1. din
Planul de acțiuni a Guvernului 2020-2023.
Proiectul a fost elaborat cu suportul proiectului
„Consolidarea cadrului instituțional în sectorul de apă și
sanitație din Republica Moldova”, finanțat de Agenția
Austriacă pentru Dezvoltare și Agenția Elveția pentru
Dezvoltare și Cooperare. Planul de gestionare a riscului

de inundații în districtul bazinului hidrografic reprezintă
un pas important în prevenirea și diminuarea riscului la
inundații și o următoare etapă după elaborarea Planului
de gestionare a districtului bazinului hidrografic.
Pentru fiecare district hidrografic au fost aprobate
prin Hotărîre de Guvern Planurile de gestionare a
districtului bazinului hidrografic, astfel pentru Nistru Hotărârea Guvernului nr. 814/2017 iar pentru DunăreaPrut și Marea Neagră – Hotărîrea Guvernului nr.
955/2018.
În baza Evaluării preliminare a riscului de inundații
(2013-2016) au fost întocmite hărțile de hazard la
inundații și de risc la inundații (anexe la Plan).
Planurile de gestionare a riscului de inundații prevăd
cîte un Program de măsuri pe un termen de 6 ani, care,
odată implementat, va contribui la reducerea și
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prevenirea riscului de inundații, creșterea rezilienței
populației la situațiile de risc, precum și la creșterea
capacității instituționale a autorităților publice centrale
precum și ale autorităților publice locale.
Textul proiectului hotărîrii Guvernului, împreună cu
nota informativă, textul planurilor de gestionare a
riscului de inundații pentru fiecare district de bazin
hidrografic și anexele la Plan (hărțile de hazard la
inundații și de risc la inundații) sunt disponibile pe
portalul http://www.particip.gov.md, la secțiunea

dedicată Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și
Mediului.
Propunerile și recomandările cu privire la acest
proiect de hotărâre pot fi expediate până pe data de
13.03.2020 către doamna Ana Sîrbu, consultant
principal, Directia Politici de Management Integrat al
Resurselor de Apă la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării
Regionale și Mediului, la telefonul 022 204 538 sau la
adresa
de
e-mail
ana.sirbu@madrm.gov.md

MINISTERUL ECONOMIEI ȘI INFRASTRUCTURII
ANUNȚĂ CONSULTAREA PROIECTELOR DE DECIZII
Proiectul hotărîrii de Guvern hotărîrii Guvernului pentru aprobarea
proiectului de lege pentru completarea articolului 1 din Legea nr.26/2010
privind Zona Economică Liberă „Bălţi”
Termen limită deprezentare a recomandărilor: 23 martie 2020
Prezentul proiect este elaborat urmare solicitării
primăriei municipiului Chișinău în temeiul art.4 alin.(3)
din Legea nr.440/2001 cu privire la zonele economice
libere avînd ca scop extinderea și creșterii capacităților și
potențialului de atragere a investițiilor Zonei Economice
Libere ”Bălți”.
Astfel, pe terenul respectiv, se propune crearea unei
Platforme Industriale Automotive, pentru a edifica și a
dezvolta progresul obținut pînă în prezent. În acest
context, menționăm că contextul regional și european în
domeniul industriei automotive este într-un flux
continuu, cu resetarea întregii industrii, fapt care
permite și Republicii Moldova să participe la competiția
dată. Este evident că pentru Republica Moldova este
extrem de dificil de a convinge un concern internațional
să construiască în Republica Moldova o uzina pentru
producția de autovehicule, însă cu siguranță este posibil
de a crea o Platformă Industrială Automotive pe care să
se producă componente auto de valoare adăugată, chiar
pentru unul dintre cele mai mari concerne auto
internaționale.
Actualmente terenul propus este administrat de
către Institutul de Protecție a Plantelor și Agricultură
Ecologică al Academiei de Științe a Moldovei (IPPAE),
care se află în dificultatea de a întreține suprafețe
extinse care au rămas de pe timpul URSS. Astfel, Zona
Economică Liberă ”Bălți” ar putea să ofere IPPAE spații,
care ar satisface necesitățile acestuia.

Este necesar de a menționa și faptul că, concomitent
cu dezvoltarea și reutilarea Platformei Industriale
Automotive, Ministerul Economiei și Infrastructurii
susține intenția Zonei Economice Libere ”Bălți” de a
lansa un Program de Master cu genericul ”Concepția și
producția asistată de computer în inginerie mecanică (M.
Sc. CAME)”, împreună cu RWTH Aachen, Germania (una
dintre cele mai renumite universități tehnice din
Germania, cu 260 de institute si peste 300 dc laboratoare
de cercetare), în colaborare cu Universitățile din Bălți,
Chișinău și Cahul. Astfel, prin intermediul acestei rețele
ar putea fi pregătite cadrele inginerești necesare pentru
viitoarea Platformă Industrială Automotive.
Crearea Platformei Industriale Automotive este
justificată și în Studiul de fezabilitate privind crearea
Parcului de Inovare, Cercetare și Dezvoltare în Inginerie
(PICDI).
Prin proiectul de lege propus se propune includerea
în componența Zonei Economice libere a unui teren de
70,2 ha, cu numărul cadastral 0100119.174, amplasat pe
str. Pădurilor 26/1, municipiul Chișinău, precum și
construcțiile de pe acesta cu numerele cadastrale
0100119.174.01 – 0100119.174.03, 0100119.174.05 și
0100119.174.09.”
Pentru implementarea prevederilor este necesar
aprobarea hotărîrii Guvernului privind transmiterea în
administrație/gestiune a terenului către Administrația
ZEL ”Bălți”.
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Proiectul este supus avizării și consultării publice
conform art. 32 din Legea nr.100/2017 cu privire la
actele normative fiind expediat părților interesate și
plasat pe pagina web a Minsiterului Economiei și
Infrastructurii www.mei.gov.md la compartimentul

Transparență/Anunțuri de proiecte și consultări publice,
sau pe portalul www.particip.gov.md.
Propunerile și recomandările cu privire la acest
proiect pot fi expediate până pe data de 10.03.2020
către domnul Silviu Neghină, consultant principal, tel.
022 250 673, e-mail: silviu.neghina@mei.gov.md.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU ANUNȚĂ
CONSULTAREA PROIECTELOR DE DECIZII
Anunț privind organizarea consultării publice a Planului Urbanistic Zonal privind
sistematizarea teritoriului între str. Kiev, str. Alecu Russo, str. N. Dimo (în curs de elaborare)
Termen limită deprezentare a recomandărilor: 29 martie 2020
Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii
funciare a Consiliului municipal Chişinău iniţiază,
începând cu data de 04.03.2020, consultarea publică a
Planului Urbanistic Zonal privind sistematizarea
teritoriului între str. Kiev, str. Alecu Russo, str. N. Dimo
(în curs de elaborare).
Scopul proiectului: Proiectul demarat conform
deciziei CMC nr. 1/10 din 07.02.2018 presupune o
dezvoltarea comunitară şi socială, îmbunătăţirea calităţii
infrastructurii din zona cuprinsă între străzile Kiev, Alecu
Russo şi N. Dimo, prin redefinirea şi modernizarea
spaţiilor de interes public. Îmbunătăţirea condiţiilor de
locuire în cartierul locativ prin: amenajarea spaţiului
liber (neconstruit), reorganizarea acceselor auto,
sistematizarea traseelor pietonale, excluderea circulaţiei
tranzitare, amenajarea spaţiilor verzi, locuri de joacă şi
recreere, modernizarea iluminatului public, amenajarea
de parcări va prezenta un proiect de regenerare urbană
a spaţiilor dintre blocuri. Scopul principal al proiectului
este ameliorarea calităţii vieţii rezidenţilor.
Sarcinile principale ale proiectului: Fundamentarea
unui proiect de regenerare urbană, care va include
măsuri şi acţiuni ce vor fi realizate asupra spaţiului
neconstruit, identificarea zonelor de acţiune prioritară,
protejând şi valorizând elementele de mediu. Sarcinile
principale ale proiectului ce urmează a fi realizat sunt:
- analiza situaţiei existente privind distribuţia
obiectivelor de utilitate publică în teritoriu;
- identificarea principalelor probleme cu care se
confruntă zona şi elementele sale de potenţial;

- aprecierea zonelor importante, anume puncte de
atracţie (obiective de deservire socială, cultură,
comercială etc.);
- gradul de accesibilitate, densitatea traseelor
pietonale şi direcţiile de circulaţie;
- optimizarea traseelor către următoarele funcţiuni:
şcoală (Liceul Teoretic "Lucian Blaga", Liceul Teoretic
"Alecu Russo", Liceul Teoretic "B. Z. Herteli"), grădiniţe
(nr. 85 "Steluţa", Habad Liubavici", nr. 76 "Aurica"),
spaţii publice, obiective comerciale;
- asigurarea securităţii maxime pentru locuitorii din
zonă şi a celor care îşi fac studiile;
- limitarea şi restricţionarea circulaţiei auto;
- stabilirea priorităţilor de dezvoltare, direcţiile şi
modalităţile de implementare a acţiunilor propuse;
-delimitarea zonelor de acţiune în care se va interveni
prioritar.
Beneficiarii proiectului: Rezidenţii zonei cuprinse
între străzile Kiev, Alecu Russo şi N. Dimo.
Rezultatele scontate Implementarea planului de
acţiuni elaborat în baza documentaţiei aprobate.
Recomandările şi comentariile pe marginea
proiectului supus consultării publice pot fi expediate
până pe data de 29.03.2020 dnei Petronela Malcoci, pe
adresa
electronică:
dgaurf@dgaurf.md,
dgaurf@cmc.md, la numărul de telefon 022-21-22-04,
sau pe adresa bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, Direcţia
generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare (cu
menţiunea PUZ str. Kiev - A. Russo - N. Dimo).
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU ANUNȚĂ
ELABORAREA PROIECTELOR DE DECIZII
Anunț privind inițierea elaborării Regulamentului
Direcţiei generale arhitectură, urbanism și relații funciare
Termen limită deprezentare a recomandărilor: 27 martie 2020
Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii
funciare anunţa iniţierea elaborării proiectului de decizie
,,Cu privire la aprobarea Regulamentului Direcţiei
generale arhitectură şi urbanism şi a organigramei”.
Proiectul dat urmează să reglementeze modul de
organizare şi funcţionare a Direcţiei generale arhitectură
şi urbanism, scopul, obiectivele şi atribuţiile acesteia.

În vederea eficientizării procesului de elaborare a
proiectului de decizie, solicitam respectuos implicarea
activă a tuturor subiecţilor interesați prin prezentarea
propunerilor în acest sens.
Propunerile urmează a fi transmise până la data de
27 martie 2020, în format electronic, la adresa:
dgaurf@cmc.md. Persoana de contact: Vozian Ludmila,
secretar administrativ superior, tel.: 022- 228-110.
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