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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 avizarea/expertizarea repetată a proiectului Hotărârii Guvernului 
pentru aprobarea Regulamentului privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje 

(număr unic 420/MADRM/2019)  

 

Termen limită de prezentare a recomandărilor:  11 iunie 2020 
  
 

 

Elaborarea proiectului respectiv este fundamentată 
de prevederile art. 12 alin. (15), art. 54 alin. (3) și alin. 
(9), și art. 68 alin. (1) lit. a) și lit. c) din Legea nr. 
209/2016 privind deșeurile (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2016, nr. 459-471, art. 916) și reiese 
din necesitatea de a reglementa gestionarea unor 
anumite categorii de deșeuri prin respectarea 
obligativității de aplicare a principiului de 
responsabilitate extinsă a producătorului, intervenție 
care are drept scop consolidarea reutilizării şi prevenirii, 
reciclării şi alte tipuri de valorificare a deşeurilor. 

Proiectul Regulamentului privind ambalajele şi 
deşeurile de ambalaje transpune prevederile Directivei 
Parlamentului și Consiliului European 94/62/CE din 20 
decembrie 1994 privind ambalajele și deșeurile de 
ambalaje, prevederile Deciziei Comisiei din 28 ianuarie 
1997 de stabilire a sistemului de identificare a  

materialelor folosite pentru ambalaje și este elaborat în 
scopul realizării prevederilor Planului naţional de acţiuni 
pentru implementarea Acordului de Asociere Republica 
Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2017-2019, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1472 din  
30.12.2016. 

Textul proiectului de hotărâre este disponibil pe 
portalul www.particip.gov.md, la rubrica dedicată 
Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 
Mediului, sau pe acest link. 

Propunerile și recomandările pot fi expediate pînă pe 
data de 11.06.2020 către Virginia Galatonov, Consultant 
principal în cadrul Direcției politici de management al 
deșeurilor și substanțelor chimice, la telefon 022.204.527 
sau adresa de email virginia.galatonov@madrm.gov.md. 

 
 
 

 

Consultări publice a setului de indicatori naționali de mediu 

 

Termen limită de prezentare a recomandărilor:  26 iunie 2020 
  
 

 

Agenția de Mediu inițiază, începând cu data de 05 
iunie 2020 consultarea publică a setului de indicatori la 
nivel național evaluați în cadrul procesului de elaborare a 
Raportului național starea mediului din Republica 
Moldova pentru anii 2015-2018. 

Indicatorii au fost evaluați de Agenția de Mediu în 
baza datelor statistice ale Biroului Național de Statistică 
în cadrul activităților proiectului ENI SEIS II East 
“implementarea principiilor Sistemului Partajat de 
Informații de Mediu” cu asistența Agenției Europene de 
Mediu și conform modelului de aplicare regional agreat 
de Grupul de Lucru Comun pe Indicatori si Statistica de 
Mediu al Comitetului pe Politicile de Mediu in cadrul CEE-
ONU. 

În acest sens, conform prevederilor Ordinului 
directorului Agenției de Mediu nr. 36 din 31 iulie 2019, 
prin care a fost creat Grupul de lucru interinstituțional 
pentru coordonarea procesului de elaborare a Raportului 
național privind starea mediului și a indicatorilor de 
mediu la nivel naţional, fiind antrenate în acest proces un 
șir de instituții și autorități deținătoare de date și 
informații necesare pentru Raport, solicităm respectuos 
examinarea indicatorilor de mediu publicați la următorul 
link: http://mediu.gov.md/ro/content/indicatori-de-
mediu.  

Recomandările pe marginea setului de indicatori 
supus consultărilor publice pot fi expediate până pe data 
de 26 iunie 2020, pe adresa electronică: 
r_adascalita@mediu.gov.md.   

http://www.particip.gov.md/
https://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=7390
mailto:virginia.galatonov@madrm.gov.md
http://mediu.gov.md/ro/content/indicatori-de-mediu
http://mediu.gov.md/ro/content/indicatori-de-mediu
mailto:r_adascalita@mediu.gov.md
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MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI 
ANUNȚĂ INIȚIEREA ELABORĂRII DECIZIILOR 

  

Anunț privind inițierea elaborării proiectului de hotărâre a Parlamentului privind 
fondarea Parcului Național „Nistrul de Jos” 

 
Termen limită de prezentare a recomandărilor:  26 iunie 2020 

 
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 

Mediului anunță inițierea procesului de elaborare a 
proiectului de hotărâre a Parlamentului privind fondarea 
Parcului Național „Nistrul de Jos”. 

Oportunitatea elaborării proiectului reiese din 
angajamentele stipulate în Planul de acţiuni a Guvernului 
pentru anii 2020-2023 (aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr.636/2019) şi Strategia privind diversitatea 
biologică a Republicii Moldova pentru anii 2015-2020 
(aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 274/2015). 

Fondarea Parcului Național „Nistrul de Jos” va 
contribui la conservarea, protecţia şi gestionarea durabilă 
a biodiversităţii caracteristice acestui ecosistem care este 
subiectul tratatelor internaţionale în domeniul protecţiei 
mediului înconjurător la care Republica Moldova este 
semnatară: 

- Convenţia privind diversitatea biologică (CBD, Rio 
de Janeiro, 1992). 

- Convenţia asupra zonelor umede de importanţă 
internaţională în special ca habitat al păsărilor acvatice 
(RAMSAR, Iran, 1971). 

- Convenţia privind comerţul internaţional cu specii 
de floră şi faună pe cale de dispariţie (CITES, Washington, 
1973). 

-   Convenţia privind conservarea speciilor migratoare 
de animale sălbatice (Bonn, 1979), etc. 

Propunerile și recomandările pe marginea proiectului 
hotărîrii de Guvern inițiat, pot fi expediate până pe data 
de 26 iunie 2020 la adresa de email: 
olga.ursache@madrm.gov.md  sau pe suport de hârtie pe  
adresa or. Chișinău,  str. Constantin Tănase 9, Ministerul 
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, tel. de 
contact: 022 204 535. 

Persoană de contact: Olga Ursache, consultant 
principal, Direcție Politici în Domeniul Biodiversității, 
telefon 022.204.535, sau olga.ursache@madrm.gov.md.

 

 

 

Anunț privind inițierea elaborării proiectului de lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 1538/1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat 

 
Termen limită de prezentare a recomandărilor:  26 iunie 2020 

 
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 

Mediului anunță inițierea procesului de elaborare a 
proiectului de lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 1538/1998 privind fondul ariilor naturale 
protejate de stat. 

Oportunitatea elaborării proiectului reiese din 
necesitatea ajustării cadrului legal în domeniul ariilor 
naturale protejate de stat, în contextul angajamentelor 
privind fondarea Parcului naţional ,,Nistrul Inferior”, 
stipulate în Planul de acţiuni a Guvernului pentru anii 
2020-2023 (aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr.636/2019) şi Strategia privind diversitatea biologică a 
Republicii Moldova pentru anii 2015-2020 (aprobată prin 
Hotărîrea Guvernului nr. 274/2015). 

Modificarea Legii 1538/1998 privind fondul ariilor 
naturale protejate de stat va contribui la păstrarea 
complexelor naturale de o deosebită importanţă 
ecologică, estetică şi cultural-istorică în vederea 
armonizării peisajelor geografice şi folosirii lor durabile în 
scopuri ştiinţifice, culturale, turistice, instructive şi 
educaţionale. 

Propunerile și recomandările pe marginea proiectului 
hotărîrii de Guvern inițiat, pot fi expediate până pe data 
de 26 iunie 2020 la adresa de email: 
olga.ursache@madrm.gov.md  sau pe suport de hârtie pe  
adresa or. Chișinău,  str. Constantin Tănase 9, Ministerul 
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, tel. de 
contact: 022 204 535. 

mailto:olga.ursache@madrm.gov.md
mailto:olga.ursache@madrm.gov.md
mailto:olga.ursache@madrm.gov.md

