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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

ANUNȚ privind consultarea publică a Analizei Impactului de Reglementare a
proiectului Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili
cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produse de
refinisare a vehiculelor
Termen limită de prezentare a recomandărilor: 05 iunie 2020
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și
Mediului anunță începînd cu data de 22.05.2020, despre
consultarea publică a Analizei Impactului de
Reglementare (AIR) a proiectului Regulamentului privind
limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate
de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele,
lacuri și în produse de refinisare a vehiculelor care
transpune Directiva 2004/42/CE din 21 aprilie 2004
privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili
cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite
vopsele și lacuri și în produsele de refinisare a
vehiculelor.

Textul proiectului de decizie și documentul Analizei
Impactului de Reglementare 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 pe marginea AIR a
proiectului Regulamentului pot fi expediate pînă pe data
de
05.06.2020,
la
adresa
electronică:
victoria.jacot@madrm.gov.md sau pe suport de hîrtie în
adresa Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și
Mediului: mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9.
Pentru informații suplimentare: telefon 022 204 580.
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MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI
ANUNȚĂ INIȚIEREA ELABORĂRII DECIZIILOR

Anunț privind inițierea elaborării proiectului hotărîrii de Guvern privind aprobarea
Regulamentului de administrare a Fondului Ecologic Național
Termen limită de prezentare a recomandărilor: 31 mai 2020
În conformitate cu prevederile art.20 alin.(1) lit. a)
din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative şi a
art. 85 alin (1) din Legea nr. 1515/1993 privind protecția
mediului înconjurător, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării
Regionale și Mediului (MARM) a inițiat procesul de
elaborare a proiectului hotărîrii de Guvern privind
aprobarea Regulamentului de administrare a Fondului
Ecologic Național, începând cu data de 04.05.2020.
Reieşind din prevederile poziţiei nr.16, capitolul III
din Planul sectorial de acţiuni anticorupţie în domeniul

protecţiei mediului pentru anii 2018-2020, aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr.1206/2018, MADRM s-a angajat
să elaboreze Regulamentul privind gestionarea Fondului
ecologic naţional.
Recomandările pot fi expediate pînă pe data de
31.05.2020, către Calancea Domnina, consultant
principal, Secția juridică, pe adresa de e-mail:
domnina.calancea@madrm.gov.md sau la telefonul de
contact: (022) 204-591.

Anunț privind inițierea elaborării proiectului hotărîrii de Guvern privind aprobarea
Regulamentului de administrare a Fondului Ecologic Național
Termen limită de prezentare a recomandărilor: 05 iunie 2020
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și
Mediului anunță începînd cu data de 22.05.2020, despre
inițierea elaborării proiectului Regulamentului privind
limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de
utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și
în produse de refinisare a vehiculelor care transpune
Directiva 2004/42/CE din 21 aprilie 2004 privind limitarea
emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea
de solvenți organici în anumite vopsele și lacuri și în
produsele de refinisare a vehiculelor.
Necesitatea elaborării proiectului reiese din
angajamentul asumat în cadrul Acordului de Asociere
dintre Republica Moldova și 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 global, inclusiv în domeniul calității
aerului.
Propunerile și recomandările pe marginea
proiectului Regulamentului pot fi expediate pînă pe data
de
05.06.2020,
la
adresa
electronică:
victoria.jacot@madrm.gov.md sau pe suport de hîrtie în
adresa Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și
Mediului: mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9.
Pentru informații suplimentare: telefon 022 204 580.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU ANUNȚĂ
CONSULTAREA PROIECTELOR DE DECIZII
Anunț privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie
„Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public
de alimentare cu apă și de canalizare în mun. Chișinău”
Termen limită de prezentare a recomandărilor: 04 iunie 2020
S.A. „Apă-Canal Chișinău" inițiază, începând cu data
de 19 mai 2020, consultarea publică a proiectului de
decizie Cu privire la aprobarea Regulamentului de
organizare și funcționare a serviciului public de
alimentare cu apă și de canalizare în mun. Chișinău.
Scopul proiectului este de a stabili raporturile dintre
operatorul care furnizează/prestează serviciile publice
de alimentare cu apă şi de canalizare şi consumatori cu
privire la branșarea/racordarea instalațiilor interne de
apă şi de canalizare, la contractarea, la furnizarea şi
plata serviciului public de alimentare cu apă potabilă,
apă tehnologică şi serviciul public de canalizare din mun.
Chișinău.
Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de
decizie sunt prevederile art. 8 alin. (1) lit. e) din Legea
nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu
apă și de canalizare, în conformitate cu care autoritățile
publice locale de nivelul întâi elaborează și aprobă
Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului
public de alimentare cu apă și de canalizare.
Prevederile de bază ale proiectului Regulamentului
sunt:
- branșarea/racordarea instalațiilor interne de apă şi
de canalizare la serviciul public de alimentare cu apă şi
de canalizare;
- delimitarea instalațiilor interne de apă şi de
canalizare de instalațiile operatorului;
- contractarea serviciului public de alimentare cu apă
şi de canalizare;
- drepturile şi obligațiile părților;
- evidenta volumelor de apă furnizată consumatorilor
şi a volumelor de ape uzate evacuate în sistemul public
de canalizare;
- facturarea şi plata serviciului public de alimentare
cu apă şi de canalizare;
- deconectarea, reconectarea instalațiilor interne de
apă şi de canalizare, întreruperi şi limitări la
furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu
apă şi/sau de canalizare;
- petițiile consumatorilor şi procedurile de
soluționare a neînțelegerilor.

Proiectul este structurat în 9 secțiuni, care includ 179
puncte și 7 Anexe.
Beneficiarii proiectului de decizie sunt consumatorii
mun. Chișinău persoane fizice și persoane juridice.
Rezultatele scontate ca urmare a implementării
deciziei supuse consultării publice sunt de a asigura un
serviciu public de alimentare cu apă și de canalizare
calitativ tuturor categoriilor de consumatori din mun.
Chișinău.
Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu
prevederile Legii nr.303/2013 privind serviciul public de
alimentare cu apă și de canalizare și Regulamentuluicadru de organizare și funcționare a serviciului public de
alimentare cu apă și de canalizare, aprobat prin
hotărârea Agenției Naționale pentru Reglementare în
Energetică nr.355 din 27 septembrie 2019.
Recomandările pe marginea proiectului de decizie
supus consultării publice pot fi expediate până pe data
de 04 iunie 2020, pe adresa electronică:
vrevencu@acc.md sau pe adresa: str. Albișoara, 38 mun.
Chișinău MD-2005. Persoana de contact: Valentina
Revenco, șef Departamentul juridic S.A. „Apă-Canal
Chișinău" (nr. tel 0(22)256961).
Proiectul deciziei Cu privire la aprobarea
Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului
public de alimentare cu apă și de canalizare şi nota
informativă sunt disponibile pe pagina web oficială
www.chisinau.md sau la sediul S.A. „Apă-Canal
Chișinău", situată pe adresa str. Albișoara, 38, mun.
Chișinău MD-2005.
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