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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 Analizei Impactului  
la proiectul Legii privind emisiile industriale 

 

Termen limită de prezentare a recomandărilor:  11 mai 2020 
 

 
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 

Mediului în conformitate cu pct. 11 alin. 2, 3 din 
Hotărârea Guvernului nr. 23/2019 cu privire la aprobarea 
Metodologiei de analiză a impactului în procesul de 
fundamentare a proiectelor de acte normative plasează 
pentru consultări publice Analiza Impactului la proiectul 
Legii privind emisiile industriale începând cu data de 
07.05.2020. Legea privind emisiile industriale va 
transpune Directiva 2010/75/UE privind emisiile 
industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) și 
Directiva 2015/2193 privind limitarea emisiilor în 
atmosferă a anumitor poluanți provenind de la instalații 
medii de ardere. 

Elaborarea proiectului de lege, reiese din 
angajamentul asumat în cadrul Acordului de Asociere 
dintre Republica Moldova și UE privind implementarea 
prevederilor Capitolului 16 „Mediul înconjurător”, 
domeniul „Poluarea industrială şi pericolele industriale” 

din Planul național de acțiuni pentru implementarea 
Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea 
Europeană pentru perioada 2017–2019, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 1472/2016.”  

Documentul Analizei Impactului la proiectul Legii 
privind emisiile industriale 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 13.05.2020 
către Angela Panciuc, Consultant principal în Direcția 
politici de prevenire a poluării și evaluării de mediu, la 
adresa de e-mail angela.panciuc@madrm.gov.md, la 
telefonul 022 204 529 sau pe adresa Ministerului 
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (mun. 
Chișinău, str. Constantin Tănase 9).  

  

 

 

Anunț privind consultarea proiectului hotărârii Guvernului pentru aprobarea 
Regulamentului privind exportul şi importul de produse chimice periculoase  

(număr unic 780/MADRM/2019) 

 
Termen limită de prezentare a recomandărilor:  20 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 

http://www.particip.gov.md/
https://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=7306
mailto:angela.panciuc@madrm.gov.md
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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 Hotărâre de Guvern 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 20.05.2020 
către Paraniuc Alexandru, consultant principal în 
Direcția politici de management al deșeurilor și 
substanțelor chimice, pe adresa electronică: 
alexandru.paraniuc@madrm.gov.md, la telefonul 022 
204-527, sau la adresa: mun. Chișinău, str. Constantin 
Tănase, nr. 9. 

 

 

 

 

 

 

 

Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 
894/2013 cu privire la organizarea şi funcţionarea ghişeului unic în domeniul 

autorizării de mediu pentru folosinţa specială a apei  

 

Termen limită de prezentare a recomandărilor:  22 mai 2020 
  

 

 

Proiectul dat a fost elaborat în scopul executării Art. 
VI, alin. (2) din Legea nr.64/2020 pentru modificarea 
unor acte legislative. Astfel, menționăm că în prezent 
producătorii agricoli întîmpină mai multe probleme la 
obținerea actelor pentru eliberarea autorizaţiei de 
mediu pentru folosinţa specială a apei pentru irigare. 

Conform prevederilor art. 23, lit. c), din Legea apelor 
nr. nr.272 din 23.12.2011, captarea şi folosinţa apei din 
diferite surse pentru irigare, poate fi efectuată numai în 
bază de autorizaţie de mediu pentru folosinţa specială a 
apei. Astfel, la eliberarea autorizaţiei de mediu pentru 
folosinţa specială a apei, solicitantul este obligat să 
prezinte mai multe acte necesare pentru obţinerea 
autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei. 

De asemenea, ca o condiție obligatorie pentru 
producătorii agricoli de a beneficia de subvenții din 
Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului 
Rural, la submăsura „stimularea producătorilor agricoli 
pentru compensarea cheltuielilor la irigare” este 
prezentarea autorizației de mediu de folosință specială a 
apei. Art. 25, alin. (2), din Legea apelor, reglementează 
lista actelor necesare solicitantului pentru obţinerea 
autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei, 
acestea fiind indicate și în Regulamentul cu privire la 
organizarea şi funcţionarea ghişeului unic în domeniul 
autorizării de mediu pentru folosinţa specială a apei, 
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 894 din 
12.11.2013.           

Pentru a elimina unele impedimente pentru 
producătorii agricoli la obținerea autorizației de mediu 
pentru folosinţa specială a apei irigarea terenurilor 
agricole, în Art. VI, alin. (2) din Legea nr.64/2020 pentru 
modificarea unor acte legislative au fost efectuate unele 
modificări în actele menționate în art. 25 din Legea 

apelor. Din aceste considerente în tot textul Hotărîrii 
Guvernului nr. 894/2013 cu privire la organizarea şi 
funcţionarea ghişeului unic în domeniul autorizării de 
mediu pentru folosinţa specială a apei, s-au concretizat 
denumirile actelor indicate.  

Astfel, în dependență de actele indicate se 
completează: 

 - textul „Paşaportul prizei de apă” se completează 
cu textul „ , în cazul fîntînilor arteziene”;      

 - textul „Regulamentul de exploatare a barajelor, 
iazurilor şi a lacurilor de acumulare” se completează cu 
textul „dacă acesta nu este introdus în Sistemul 
informațional automatizat „Cadastru de Stat a apelor”;   

 - cuvintele „ale apei” se substituie cu textul „ ale 
corpului de apă, dacă analizele nu au fost efectuate de 
alți solicitanți”; 

 - după textul „Contractul pentru folosirea sectorului 
de subsol”, se completează cu textul „ , în cazul apelor 
subterane”;         

 - cuvintele „Dovada publicării în presa locală a” se 
substituie cu cuvintele „Dovada afișării”.  

Totodată, în Anexa nr. 3, la Capitolul II se propune 
excluderea actelor normative abrogate și includerea 
actelor normative în vigoare.           

Suplimentar, informăm că modificările operate 
conform Legii nr.64/2020 pentru modificarea unor acte 
legislative (la art. 25 din Legea apelor), au fost supuse 
Analizei Impactului de Reglementare și avizate pozitiv de 
către Grupul de lucru a Comisiei de Stat pentru 
Reglementarea Activității de Întreprinzător, prin avizele 
nr. 06/2-GL-6 din 31.01.2018 și nr. 06/2-GL-15 din 
14.02.2018. Considerăm că aprobarea și implementarea 
acestora va contribui la simplificarea procedurii de 

http://www.particip.gov.md/
http://particip.gov.md/public/documente/151/ro_7298_Proiectul-HG-cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-privind-exportul-i-importul-de-produse-chimice-periculoasenumar-unic-nr-780-site.pdf
mailto:alexandru.paraniuc@madrm.gov.md
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obținere a autorizației mediu pentru folosinţa specială a 
apei la irigare. 

Textul proiectului de decizie 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 22.05.2020 
către Angela Dogotari, Șef Serviciu de politici în 
domeniul fondului funciar și îmbunătățiri funciare, la 
adresa de e-mail: angela.dogotari@madrm.gov.md; la 
telefonul 022-204-536 sau pe adresa: mun. Chișinău, str. 
Constantin Tănase, nr. 9. 

 

 

 
Anunț privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului hotărîrii Guvernului cu 

privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 894/2013 cu privire la organizarea şi 
funcţionarea ghişeului unic în domeniul autorizării de mediu pentru folosinţa specială a apei 

 

Termen limită de prezentare a recomandărilor:  22 mai 2020 
  

 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 239-XVI din 
13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul 
decizional, Ministerul anunță, începînd cu 11 mai 2020, 
inițierea consultărilor publice asupra proiectului 
Hotărîrii Guvernului nr. 894/2013 cu privire la 
organizarea şi funcţionarea ghişeului unic în domeniul 
autorizării de mediu pentru folosinţa specială a apei.  

Scopul proiectului: Proiectul este elaborat în scopul 
eliminării unor impedimente pentru producătorii agricoli 
la obținerea autorizației de mediu pentru folosinţa 
specială a apei irigarea terenurilor agricole în Art. VI, 
alin. (2) din Legea nr. 64/2020 pentru modificarea unor 
acte legislative. 

Impactul proiectului: Aprobarea și implementarea 
acestora va contribui la simplificarea procedurii de 
obținere a autorizației mediu pentru folosinţa specială a 
apei la irigare. 

Recomandările pe marginea proiectului Hotărârii de 
Guvern, pot fi expediate până pe data de 22 mai 2020 în 
adresa persoanei responsabile: Angela Dogotari, Șef 
Serviciu de politici în domeniul fondului funciar și 
îmbunătățiri funciare, la adresa de e-mail: 
angela.dogotari@madrm.gov.md; telefon de contact: 
022-204-536. 

  

http://www.particip.gov.md/
http://particip.gov.md/public/documente/151/ro_7311_PH-HG-ghiseul-unic.pdf
mailto:angela.dogotari@madrm.gov.md
mailto:angela.dogotari@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
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU ANUNȚĂ 
 CONSULTAREA PROIECTELOR DE DECIZII

  
Anunț privind consultarea publică a proiectului de decizie  

„Despre aprobarea Regulamentului de funcționare a Consiliului Consultativ pe probleme de 
energetică, mediu și infrastructură de pe lîngă Primăria mun. Chișinău și modul de 

dezvoltare a proiectelor în municipiul Chişinău"  
 

Termen limită deprezentare a recomandărilor: 22 mai 2020 

 
Primăria municipiului Chişinău iniţiază începînd cu 

data de 05.05.2020  consultarea publică a proiectului de 
decizie „Despre aprobarea Regulamentului de 
funcționare a Consiliului Consultativ pe probleme de 
energetică, mediu și infrastructură de pe lângă Primăria 
mun. Chișinău și modul de dezvoltare a proiectelor în 
municipiul Chişinău”. 

Scopul proiectului este crearea unei structuri 
consolidate de dialog pe lîngă Primăria municipiului 
Chişinău, Consiliu Consultativ ce îşi propune dezvoltarea 
și promovarea parteneriatului strategic între autoritățile 
publice, societatea civilă și sectorul privat, în vederea 
consolidării democrației participative și a expertizei 
proiectelor. 

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de 
decizie constă în stabilirea modului de funcționare a 
consiliului consultativ, ogan civic colegial ce se va 
implica expres în soluţionarea problemelor legate de 
dezvoltarea durabilă a municipalităţii, va consulta şi 
oferi expertiza necesară pentru o mai bună 
implementare şi derulare a proiectelor. 

Prevederile de bază ale proiectului de decizie sunt 
modul de funcționare şi derulare a Consiliului 
Consultativ. 

Beneficiarii proiectului de decizie sunt locuitorii 
municipiului Chişinău. 

Rezultatele scontate ca urmare a implementării 
deciziei supuse consultării publice sunt: asigurarea 

funcţionalităţii şi a unei buni organizări a consiliului 
Consultativ. 

Impactul estimat al proiectului de decizie este 
sporirea gradului de implicare a societăţii civile şi 
experţilor din domeniu, promovarea și realizarea 
politicilor energetice în proiecte la nivel de municipiu. 

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu 
legislaţia în vigoare. 

Recomandările pe marginea proiectului de decizie 
supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data 
de 20.05.2020, pe adresa de e-mail: 
projects.manager@pmc.md sau la adresa: str. Mihai 
Eminescu, 33, Direcţia generală locativ-comunală şi 
amenajare, Serviciul pentru Eficienţa Energetică, 
Investiții și schimbări Climatice. Persoana de contact: 
Serghei Bejenari, nr. telefon: 068792211. 

Proiectul deciziei ,,Despre aprobarea Regulamentului 
de funcționare a Consiliului Consultativ pe probleme de 
energetică, mediu și infrastructură de pe lângă Primăria 
mun. Chișinău și a Consiliului municipal Chişinău și 
modul de dezvoltare a proiectelor în municipiul 
Chişinău”, precum şi procesul verbal al primei şedinţe 
grupului de lucru sînt disponibile pe pagina web oficială 
a Primăriei municipiului Chişinău www.chisinau.md sau 
pe portalul www.particip.gov.md la secia dedicată 
Primăriei Municipiului Chișinău. 

 

  
Anunț privind consultarea publică a proiectului de decizie  

„Cu privire la aprobarea Regulamentului privind salubrizarea și asigurarea curățeniei în 
orașul Chișinău" 

 
Termen limită deprezentare a recomandărilor: 26 mai 2020 

 
Direcția generală locativ-comunală și amenajare 

desfășoară începând cu data de 06.05.2020, consultarea 
publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind salubrizarea și asigurarea 
curățeniei în orașul Chișinău". 

mailto:projects.manager@pmc.md
http://www.chisinau.md/
http://www.particip.gov.md/
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Scopul proiectului este de a stabili regulile de rigoare 
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 consultării publice pot fi expediate până pe data 
de 26.05.2020, pe adresa dlui Ion Burdiumov, pe adresa 
electronică: locativ.comunal@gmail.com, la numărul de 
telefon 022 22 32 64 sau pe adresa or. Chișinău, str. 
Mihai Eminescu, 33. 

Proiectul deciziei "Cu privire la aprobarea 
Regulamentului privind salubrizarea și asigurarea 
curățeniei în orașul Chișinău" şi sunt disponibile pe 
pagina web oficială www.chisinau.md, pe portalul 
www.particip.gov.md (la secțiunea dedicată Primăriei 
Municipiului Chișinău) sau la sediul Direcției generale 
locativ-comunale și amenajare, situat pe adresa str. 
Mihai Eminescu, 33. 

mailto:locativ.comunal@gmail.com
http://www.chisinau.md/
http://www.particip.gov.md/

