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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 
 

http://www.particip.gov.md/
http://www.madrm.gov.md/
mailto:mem@mem.md
mailto:mem@mem.md
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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

 

Anunț privind inițierea consultărilor publice asupra documentului AIR la proiectul 
HG de modificare a Regulamentului Agenției Moldsilva aprobat prin HG nr.150/2010 

 

Termen limită de prezentare a recomandărilor:  08 mai 2020 
 

 
În conformitate cu art. 9 din Legea nr. 239/2008 

privind transparența în procesul decizional și pct. 11 din 
Metodologia de analiză a impactului în procesul de 
fundamentare a proiectelor de acte normative aprobată 
prin Hotărîrea de Guvern nr.23/2019, Ministerul 
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului informează 
publicul interesat despre demararea procesului de 
consultare publică la documentația de Analiză a 
Impactului de Reglementare la proiectul Hotărârii 
Guvernului cu privire la modificarea hotărârii Guvernului 
nr. 150/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei „Moldsilva”, 
structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al 
acesteia. 

Textul documentului „Analiza Impactului de 
Reglementare asupra proiectului hotărârii Guvernului cu 

privire la modificarea hotărârii Guvernului nr. 150/2010 
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei „Moldsilva”, structurii şi 
efectivului-limită ale aparatului central al acesteia” este 
disponibil pe portalul web www.particip.gov.md, la 
secțiunea dedicată Ministerului Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale și Mediului, sau direct pe acest link. 

Propunerile și recomandările cu privire la acest 
proiect pot fi expediate până pe data de 08.05.2020 
către domnul Dumitru Gorelco, șef Direcția politici în 
domeniul biodiversității, la adresa de e-mail: 
dumitru.gorelco@madrm.gov.md sau pe suport de 
hârtie pe adresa poștală: Ministerului Agriculturii, 
Dezvoltării Regionale și Mediului, MD-2005, mun. 
Chișinău, str. Constantin Tănase 9.  

  

 

 

Anunț privind avizarea repetată, expertizarea juridică și expertizarea anticorupție 
PHG cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru anii 2020- 2023 privind 

soluționarea unor probleme din domeniul hidroameliorației  
(număr unic 254/MADRM/2020).  

 
Termen limită de prezentare a recomandărilor:  11 mai 2020 

 

 
Proiectul dat a fost elaborat în temeiul art. 6 lit. h) 

din Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern, pentru a 
accelera soluționarea unor probleme din domeniul 
hidroameliorației. 

Seceta care persistă în urma schimbărilor 
climaterice afectează producția agricolă și, implicit, 
securitatea alimentară a țării. Irigaţia este principala 
măsură eficientă de optimizare a regimului de umiditate 
a solului în perioada de vegetaţie a plantelor. 

În rezultatul elaborării analizei diagnostice a stării 
tehnice a infrastructurii de irigare din Republica 
Moldova se constată că majoritatea elementelor ale 
acestei infrastructuri (stațiile de pompare, rețelele de 

aducție a apei, rețelele electrice etc.) se află în stare 
nefuncțională. 

Din numărul total de stații de pompare a apei în 
scopul de irigare, în stare funcțională se află doar 24 %, 
restul sunt în stare nesatisfăcătoare (30 %), care nu 
permite utilizarea lor imediată, semidistruse sau 
distruse complet (46 %). 

Astfel, rețelele de distribuție aferente infrastructurii 
de irigare care în trecut puteau asigura peste 200 mii ha 
de terenuri agricole cu servicii de irigare, astăzi sunt 
funcționale într-o proporție care reprezintă aproximativ 
30 % (40 mii ha). 

http://www.particip.gov.md/
http://www.particip.gov.md/public/documente/151/ro_7284_AIRmodif.Regulament-Agentia-Moldsilva-HG-150-2010.pdf
mailto:dumitru.gorelco@madrm.gov.md
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Informaţia cu privire la irigarea suprafeţelor, anii 
1989-2017 

Textul proiectului de decizie, împreună cu nota 
informativă și sinteza obiecțiilor și propunerilor, sunt 
disponibile pe portalul web www.particip.gov.md, la 
secțiunea dedicată Ministerului Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale și Mediului, sau direct pe acest link. 

Propunerile și recomandările cu privire la acest 
proiect pot fi expediate până pe data de 11.05.2020 
către Angela Dogotari, la adresa de e-mail: 
angela.dogotari@madrm.gov.md, la telefonul 0 22 204 
536, sau pe suport de hârtie pe adresa poștală: 
Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 
Mediului, MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin 
Tănase 9.  

 

 

 

 

 

 

 

Proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind  
exportul şi importul de produse chimice periculoase  

(număr unic 780/MADRM/2019).  

 

Termen limită de prezentare a recomandărilor:  08 mai 2020 
 

 

 

În conformitate cu art. 9 al Legii nr. 239/2008 
privind transparența în procesul decizional, Ministerul 
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului inițiază, 
începînd cu data de 16.03.2020, elaborarea proiectului 
de hotărîre a Guvernului pentru aprobarea 
Regulamentului privind exportul şi importul de produse 
chimice periculoase. 

Proiectul de hotărîre se elaborează în temeiul 
articolelor 18 și 19 din Legea nr. 277/2018 privind 
substanțele chimice și întru executarea prevederilor 
Programului național privind managementul durabil al 
substanțelor chimice în Republica Moldova, aprobat prin 
Hotărîrea Guvernului nr. 973 din 18 octombrie 2010. 

Concomitent elaborarea proiectului de hotărîre este 
condiționată de necesitatea dezvoltării normelor pentru 
implementarea prevederilor tratatelor internaționale de 
mediu la care Republica Moldova este parte, în 
particular Convenției de la Rotterdam privind procedura 
de consimţămînt prealabil în cunoștință de cauză, 
aplicabilă anumitor produși chimici periculoși și 
pesticide care fac obiectul comerțului internațional, la 
care Republica Moldova a aderat prin Legea nr. 
389/2004. 

Elaborarea proiectului dat, de asemenea, se înscrie 
în prevederile Acordului de Asociere între Republica 
Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și 
Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele 
membre ale acestora, pe de altă parte, ratificat prin 
Legea nr 112/2014 și Planului național de acţiuni pentru 
implementarea Acordului de Asociere Republica 
Moldova–Uniunea Europeană în perioada 2017–2019.  

Textul proiectului de decizie, împreună cu nota 
informativă și sinteza obiecțiilor și propunerilor, sunt 
disponibile pe portalul web www.particip.gov.md, la 
secțiunea dedicată Ministerului Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale și Mediului, sau direct pe acest link. 

Propunerile și recomandările cu privire la acest 
proiect pot fi expediate până pe data de 20.05.2020 
către Paraniuc Alexandru, consultant principal, Direcția 
politici de management al deșeurilor și substanțelor 
chimice, adresa electronică 
alexandru.paraniuc@madrm.gov.md sau la telefonul  
022 204-527, sau pe adresa: mun. Chișinău, str. 
Constantin Tănase, nr. 9. 

 

 

 
 
 
 

http://www.particip.gov.md/
https://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=7290
mailto:angela.dogotari@madrm.gov.md
http://www.particip.gov.md/
https://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=7298
mailto:alexandru.paraniuc@madrm.gov.md
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MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI 
ANUNȚĂ INIȚIEREA ELABORĂRII DECIZIILOR 

 

Anunț privind inițierea elaborării proiectului de ordin cu privire la aprobarea 
contractelor-model de atribuire în folosință a sectorului de subsol, încheiate între 
beneficiarii subsolului şi Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului 

 

Termen limită de prezentare a recomandărilor: 20 mai 2020 
 

 
În conformitate cu prevederile art.20 alin.(1) lit. a) 

din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, 
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a 
inițiat procesul de elaborare a proiectului de ordin cu 
privire la aprobarea contractelor-model de atribuire în 
folosință a sectorului de subsol, încheiate între 
beneficiarii subsolului şi  Ministerul Agriculturii, 
Dezvoltării Regionale şi Mediului, începând cu data de 
04.05.2020. 

În contextul actual, ţinînd cont de prevederile art.19 
din Codul Subsolului, contractul-model de atribuire în 

folosinţă a sectorului de subsol conţine prevederi 
generalizate, care de fapt condiţionează necesitatea 
revizuirii clauzelor contractului-model, în vederea 
asigurării unei gestionări eficiente şi raţionale a 
resurselor minerale utile ale Republicii Moldova, inclusiv 
prin responsabilizarea părţilor contractuale. 

Persoana responsabilă de promovarea proiectului: 
Calancea Domnina, consultant principal, Secția juridică, 
domnina.calancea@madrm.gov.md, tel. de contact: 
(022) 204-591. Data limită de prezentare a propunerilor: 
20 mai 2020. 

 
  

 

mailto:domnina.calancea@madrm.gov.md

