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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


 

3 
 

 

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 cu privire la inițierea consultărilor publice repetate asupra proiectului hotărîrii 
de Guvern cu privire la aprobarea Planurilor de gestionare a riscului de inundații

 

Termen limită de prezentare a recomandărilor:  18 iunie 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 - 

Hotrărea Guvernului nr. 814/2017 iar pentru Dunărea-
Prut și Marea Neagră – Hotărîrea Guvernului nr. 
955/2018. 

În baza Evaluării preliminare a riscului de inundații 
(2013-2016) au fost întocmite harțile 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 
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. 

Planurile de gestionare a riscului de inundații pentru 
fiecare district de bazin hidrografic, împreună cu hărțile 
acestora, sunt disponibile portalul www.particip.gov.md  
la acest link. 

Propunerile și recomandările pot fi expediate pînă pe 
data de 18.06.2020 către Ana Sîrbu, Consultant principal, 
Directia Politici de Management Integrat al Resurselor de 
Apă Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 
Mediului, la telefonul 022 204 538 la adresa electronică  
ana.sirbu@madrm.gov.md.  

 

 

Anunț privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului hotărârii 
Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind transferurile de deșeuri 

 

Termen limită de prezentare a recomandărilor:  24 iunie 2020 
  
 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 239/2008 
privind transparenţa în procesul decizional, Ministerul 
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, începînd 
cu data de 09 iunie 2020, anunţă inițierea consultărilor 
publice pe marginea proiectului hotărîrii Guvernului 
pentru aprobarea Regulamentului privind transferurile 
de deșeuri. 

Proiectul hotărârii nominalizate a fost elaborat în 
temeiul prevederilor articolului 64 al Legii nr. 209/2016 
privind deșeurile, precum și întru executarea Hotărârii 
Parlamentului nr. 1599/1998 de aderare la Convenția de 
la Basel din 22 martie 1989 privind controlul circulației 
transfrontaliere a deșeurilor periculoase și eliminarea 
acestora și în conformitate cu prevederile Capitolul 16. 
Mediul înconjurător și a poziției 87 din Anexa Planului 

http://www.particip.gov.md/
https://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=7416
mailto:%20ana.sirbu@madrm.gov.md
mailto:%20ana.sirbu@madrm.gov.md
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național de acțiuni pentru implementarea Acordului de 
Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană în 
perioada 2017-2019, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr. 1472 din 30.12.2016. 

Obiectivul proiectului Regulamentului constă în: 
- stabilirea procedurilor și regimurilor de control 

pentru transferurile de deșeuri, în funcție de originea, 
destinația și ruta transferului, de tipul de deșeu 
transferat și de tipul de tratament care se aplică deșeului 
la destinație 

- asigurarea respectării prescripțiilor privind 
securitatea ecologică în cadrul exportului, tranzitării și 
eliminării deșeurilor 

- stabilirea mecanismului de implementare a 
prevederilor Convenției de la Basel. 

Regulamentul privind transferurile de deșeuri va crea 
condiții pentru transferuri sigure de deșeuri, 
trasabilitatea acestora și va garanta aplicarea unui 
tratament adecvat al deșeurilor la destinația finală. 

Măsura propusă în prezentul proiect de Hotărâre de 
Guvern, va realiza sarcina ce constă în armonizarea 
legislației naționale cu legislația și practicile UE, fiind 
transpus Regulamentul (UE) nr. 1013/2006 din 14 iunie 
2006 privind transferurile de deșeuri, publicat în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene nr. L 190 din 12 iulie 2006.  

Totodată proiectul regulamentului ține cont de 
prevederile Amendamentului de la Basel, acceptat de 
Republica Moldova prin Legea nr. 205 din 09.10.2008 
pentru acceptarea unui Amendament la Convenţia de la 
Basel privind controlul transportului peste frontiere al 
deșeurilor periculoase şi al eliminării acestora, inclusiv a 
anexei VII. Prin acest amendament, părțile au convenit că 
țările părți enumerate în anexa VII (membre OCDE, UE, 
Liechtenstein) interzic imediat toate transferurile 
transfrontaliere de deșeuri periculoase destinate 
operațiunilor de eliminare finală din țările OECD către 
țările non-membre OECD. 

Nota informativă și proiectul de hotărâre a 
Guvernului sunt plasate pe pagina web oficială a 
Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi 
Mediului, la adresa www.madrm.gov.md, la rubrica 
Transparenţă decizională -„Proiecte de documente”. dar 
și portalul guvernamental particip.gov.md, la acest link.  

Propunerile și recomandările pot fi expediate pînă pe 
data de 24.06.2020 către Virginia Galatonov, consultant 
principal, Direcția politici de management al deșeurilor și 
substanțelor chimice, la adresa electronică: 
virginia.galatonov@madrm.gov.md, tel: 022 204-527 sau 
la adresa: or. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9.

 

 

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 la e-mail r_adascalita@mediu.gov.md.   

 
 

 
  

 

http://www.madrm.gov.md/
https://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=7403
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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Anunț privind inițierea consultărilor publice a Analizei Impactului de Reglementare (AIR), 
asupra proiectului de hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 

594/2011 cu privire la aprobarea Cerinţelor speciale pentru introducerea şi circulaţia 
plantelor, produselor vegetale pe teritoriul Republicii Moldova   

 

Termen limită de prezentare a recomandărilor:  30 iunie 2020 
   

Proiectul propus este elaborat cu scopul 
implementării prevederilor art. 3 şi 22 din Legea 
228/2010 cu privire la protecţia plantelor şi carantina 
fitosanitară şi în conformitate cu Planul naţional de 
acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere 
Republica Moldova – Uniunea Europeană, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 1472/2016. 

Proiectul dat transpune Directiva de punere în 
aplicare 2019/523 a Comisiei din 21 martie 2019 de 
modificare a anexelor I-V la Directiva 2000/29/CE a 
Consiliului privind măsurile de protecţie împotriva 
introducerii în Comunitate a unor organisme 
dăunătoare plantelor sau produselor vegetale şi 
împotriva răspândirii lor în Comunitate, publicată în 
Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene L 86 din 28 
martie 2019.  

Proiectul propus transpune integral anexa IV din 
Directiva 2000/29 a Consiliului, astfel cum a fost 
modificată prin Directiva de punere în aplicare 
2019/523 a Comisiei. 

Intervenţia propusă rezultă din angajamentele 
Republicii Moldova, asumate în cadrul Acordului  de 
Asociere RM-UE (Decizia nr. 1/2016 a Subcomitetului 
pentru Măsuri Sanitare și Fitosanitare UE - Republica 
Moldova din 01 iunie 2016, de modificare a anexei XXIV-
B la Acordul de Asociere, Secțiunea 6 – Domeniul 
fitosanitar). 

Proiectul propus modifică cadrul normativ naţional, 
armonizat la acquis-ul comunitar în vederea stabilirii 
cerinţelor speciale (armonizate cu cele expuse în actele 
UE), faţă de plante şi produse vegetale, aplicate 
obligatoriu la inspectarea corespunderii acestora 
reglementărilor fitosanitare. 

Proiectul enunţat are ca scop modificarea cadrului 
normativ existent al Cerinţelor speciale (Hotărârea 
Guvernului nr. 594/2011) prin armonizarea şi aducerea 
acestor prevederi, în concordanţă Directiva de punere 
în aplicare 2019/523 a Comisiei din 21 martie 2019, de 
modificare a anexei IV la Directiva 2000/29/CE. 

Directiva nominalizată operează modificări şi 
completări a Cerinţelor speciale prevăzute în anexa IV a 
Directivei 2000/29/CE, cu unele cerinţe actualizate, 
pentru diverse specii de plante şi produse vegetale, care 
se impun a fi respectate la importul şi circulaţia 

acestora. Modificările anexei IV a Directivei 2000/29/CE, 
s-au produs urmare a evoluţiei cercetărilor ştiinţifice şi 
tehnice efectuate în ţările UE, rezultatele cărora au 
confirmat că unele plante, produse vegetale pot fi gazda 
unor organisme dăunătoare şi pot prezenta risc 
fitosanitar cu impact economic. 

Mai mult ca atît, necesitatea modificării cerinţelor 
speciale conţinute în anexa IV a Directivei 2000/29/CE, a 
fost determinată şi de studiul efectuat de către 
Organizaţia Europeană şi Mediteraneană pentru 
Protecţia Plantelor, precum şi de numărul de notificări 
pe marginea depistării unor specii de organisme 
dăunătoare, inclusiv de carantină, la mărfurile 
importate, prioritar la materialul semincer și săditor, 
lemn, fructe citrice și din familia solanacee.  

Totodată, proiectul reglementează cerinţe speciale, 
stabilite la importul şi circulaţia plantelor, produselor 
vegetale în anumite zone protejate din ţările UE. 

Implementarea proiectului dat nu implică cheltuieli 
financiare suplimentare, dat fiind faptul că Hotărârea 
Guvernului 594/2011 se implementează din anul 2012 
de către Agenţia Naţională pentru Siguranţa 
Alimentelor, iar inspectorii fitosanitari ai Agenţiei (a 
posturilor de inspecție la frontieră, precum şi cei din 
cadrul subdiviziunilor teritoriale), efectuează controlul 
fitosanitar conform atribuţiilor funcţionale, în limita 
bugetului aprobat anual. 

Proiectul menționat nu va implica cheltuieli 
financiare suplimentare nici pentru agenții economici 
producători și/sau importatori de plante, produse 
vegetale, în cazul în care marfa corespunde cerințelor 
fitosanitare, fiind liberă de organisme dăunătoare. 
Cerințele speciale stabilite asigură reducerea riscurilor 
de introducere și răspândire a organismelor dăunătore 
pe teritoriul ţării, favorizând agenții economici sub 
aspect fitosanitar și comercial. 

Aprobarea proiectului vine să modifice cadrul 
normativ existent în domeniul fitosanitar, prin 
armonizarea la cerințele comunitare, în vederea 
prevenirii introducerii și răspândirii organismelor 
dăunătoare cu scopul protejării producătorilor agricoli 
locali de afectarea/infestarea plantelor/produselor 
vegetale cu organisme dăunătoare noi/neidentificate pe 
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teritoriul țării și facilitarea relațiilor de comerț cu țările 
terțe.  

Proiectul va asigura unificarea cerințelor 
fitosanitare naționale ce cele ale UE.  

Anunţul privind inițierea elaborării proiectului, Nota 
informativă, proiectul de hotărâre a Guvernului și AIR 
sunt plasate pe pagina web oficială a Ministerului 
Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, la adresa 
www.madrm.gov.md, la rubrica Transparenţă 
decizională -„Proiecte de documente”. dar și portalul 
guvernamental particip.gov.md, la acest link.  

Recomandările pe marginea proiectului de decizie 
supus consultărilor publice pot fi expediate până pe 
data de 30 iunie 2020 către Grigorița Cristina, 
consultant principal al Direcției politici în domeniul 
protecției plantelor și siguranța alimentelor de origine 
vegetală, la adresa de e-mail: 
cristina.grigorita@madrm.gov.md, la telefon de contact: 
022 204545 sau pe suport de hârtie pe adresa 
Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 
Mediului: mun. Chișinău, str. Constantin Tănase 9.  

 
 

  

http://www.madrm.gov.md/
https://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=7419
mailto:cristina.grigorita@madrm.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
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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 privind salubrizarea și asigurarea curățeniei în 
orașul Chișinău” 

 

Termen limită de prezentare a recomandărilor: 26 iunie 2020 

 
Direcția generală locativ-comunală și amenajare 

anunță, începând cu data de 11.06.2020, consultarea 
publică a proiectului de decizie ,,Cu privire la aprobarea 
Regulamentului privind salubrizarea și asigurarea 
curățeniei în orașul Chișinău". 

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: 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 26.06.2020 domnului 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" este disponibil pe pagina 
web oficială: www.chisinau.md, la sediul Direcției 
generale locativ-comunale și amenajare, situat pe 
adresa str. Mihai Eminescu, 33, sau la acest link. 

Dezbaterile publice asupra proiectului de decizie ,,Cu 
privire la aprobarea Regulamentului privind salubrizarea 
și asigurarea curățeniei în orașul Chișinău" vor avea loc 
marți, 30 iunie, ora 17:00.  

mailto:locativ.comunal@gmail.com
http://www.chisinau.md/
https://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=7410

