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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  Ambasadei Statelor 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 delegare a 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 

evaluare a 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  
CONSULTĂ PROIECTE DE DOCUMENTE 

Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului Codului funciar 
 

Termen limită de prezentare a recomandărilor: 31 octombrie 2019 
 

Codul funciar, adoptat la 25 decembrie 1991 prin 
Legea nr.828-XII, este una din primele legi ale tarii ca 
stat independent. Evident ca practica reglementarii 
relatiilor sociale aparute ca rezultat al recunoasterii 
dreptului de proprietate private asupra terenurilor, la 
acea etapa, era slab dezvoltata. 

Scopul principal al proiectului Codului funciar, la 
etapa adoptarii lui, a fost reglementarea procesului de 
privatizare a terenurilor. Procesul de privatizare, 
impreuna cu alte activitati aferente lui, au durat o 
perioada de 10-12 ani. In realitate, prevederile Codului 
funciar si a altor acte legislative si normative aferente au 
determinat politica Guvernului in domeniul reformei 
funciare pe aceasta perioada de timp. La rindul sau 
proprietatea privata asupra terenurilor a dat un imbold 
puternic relatiilor funciare, s-au creat relatii funciare noi 
care nu sunt prevazute in continutul Codului funciar 
aflat in vigoare. 

Pentru a depadsi aceasta situatie, Codul funciar a 
fost, in repetate rinduri, modificat si completat, doar 
care nu au fost suficiente pentru a crea un sistem de 
norme coerente, clare si predictibile. Luind in 
consideratie cele expuse, a aparut necesitatea elaborarii 
si adoptarii unui Cod funciar in redactie noua. 

Prin elaborarea proiectului Codului funciar in 
redactie noua se urmareste crearea unui cadru legislativ 
nou de reglementare a relatiilor funciare adaptat 
realitatilor actuale si pe viitor. 

De asemenea, se urmareste codificarea actelor 
legislative ce tine de domeniul relatiilor funciare. Astfel, 
au fost preluate norme din Legea nr.1247/1992 privind 
reglementarea de stat a regimului proprietatii funciare, 
cadastrul funciar de stat si monitoringul funciar, Legea 

nr. 91/2007 privind terenurile proprietate publica si 
delimitarea lor (in prezent abrogata) si Legea nr. 
1308/1997 privind pretul normativ si modul de vinzare-
cumparare a pământului si alte acte normative din 
domeniu, care la data intrarii in vigoare a actului 
normative urmeaza a fi abrogate. 

Principalele prevederi ale proiectului si 
evidentierea elementelor noi: 

Proiectul Codului inlocueste Codul funciar din anul 
1991 si un sir de acte normative adoptate ulterior in 
domeniul relatiilor funciare, in scopul eliminarii unor 
norme si institutii desuete si realizarii unitatii normative 
in acest domeniu. 

Prezentul Cod reglementeaza regimul juridic al 
fondului funciar si relatiile funciare care se stabilesc 
intre persoane, precum si propune o noua clasificare a 
terenurilor si modurilor de folosinta a acestora. 

Astfel, se propune crearea unui cadru legislativ nou 
de reglementare a relatiilor funciare adaptat realitatilor 
actuale gi pe viitor si codificarea actelor normative in 
domeniu. 

Recomandările părților interesate cu privire la 
proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la Codul funciar 
pot fi expediate până la data de 31 octombrie 2019, 
către Angela Dogotari, Șef Serviciu de politici în 
domeniul fondului funciar și îmbunătățiri funciare, e-
mail: angela.dogotari@madrm.gov.md; telefon de 
contact: 022-204-536, sau la adresa or. Chișinău, str. 
Constantin Tănase, 9. 

Proiectul Codului Funciar și Nota informativă pot fi 
accesate pe portalul www.particip.gov.md, la rubrica 
dedicată Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale 
și Mediului. 

 

 

Proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Codului Silvic. 
 

Termen limită de prezentare a recomandărilor: 18 noiembrie 2019 
 

Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la 
aprobarea Codului silvic este elaborat de către 
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 
în comun cu Agenția „Moldsilva”. Acest proiect asigură 
ajustarea angajamentelor Republicii Moldova la 
cerinţele internaţionale şi europene în domeniul 

forestier şi are drep scop stoparea degradării 
biodiversităţii forestiere, prin promovarea tipului 
natural fundamental de pădure şi asigurarea diversităţii 
biologice a pădurii; neadmiterea folosirii neraţionale a 
terenurilor din fondul forestier (fragmentarea 
terenurilor, construcţii şi arendă neautorizate) prin 

mailto:angela.dogotari@madrm.gov.md
http://www.particip.gov.md/
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asigurarea integrităţii fondului forestier;  combaterea 
exploatării ilegale a pădurilor şi a comerţului aferent, 
prin asigurarea metodelor de monitoring al circulaţiei 
lemnului şi certificare forestieră, etc. fondului genetic 
piscicol; dezvoltarea potențialului științific și tehnologic, 
introducerea tehnologiilor inovatoare în domeniul 
acvaculturii capturării resurselor biologice acvatice; 
prelucrarea și depozitarea materiilor prime a produselor 
finite; asigurarea eficienței activităților autorităților de 
stat în acvacultură și îmbunătățirea cadrului legal de 
reglementare. 

Documentul poate fi accesat pe portalul și nota 
informativă pot fi accesate pe portalul 
www.particip.gov.md, la rubrica dedicată Ministerului 
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. 
Recomandările părților interesate cu privire la 
aprobarea Codului Silvic pot fi expediate până la data de 
18 noiembrie 2019, către Dumitru Gorelco, Şef Direcţie 
Politici în domeniul biodiversităţii; Olga Ursache, 
consultant principal, Direcţie Politici în domeniul 
biodiversităţii, tel: 022 20 45 11; 022 20 45 35 adresa or. 
Chișinău, str. Constantin Tănase 9. 
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MINISTERUL ECONOMIEI ȘI INFRASTRUCTURI CONSULTĂ 
PROIECTE DE DOCUMENTE 

 

Proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la transmiterea unor terenuri și executarea 
lucrărilor de reabilitare și extindere a drumului național M1 frontiera cu România – 

Leușeni – Chișinău –Dubăsari – frontiera cu Ucraina, km 95,3 – 96,0 
 

Termen limită de prezentare a recomandărilor: 31 octombrie 2019 
 

În temeiul art. 8 din Codul funciar nr. 828/1991 
(republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
2001, nr.107, art. 817), art. 5 alian. (5), din Legea nr. 
29/2018 privind delimitarea proprietății publice 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 142-
148, art. 279), și art. 35 din Legea nr. 591/1999 cu 
privire la spațiile verzi ale localităților urbane și rurale 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 133-
134, art. 649), în scopul reabilitării și extinderii 
drumului național M1 Frontiera cu România—Leușeni 
Chișinău—Dubăsari frontiera cu Ucraina km 95,3 — 
96,0 (denumirea modificată prin Hotărârea Guvernului 
nr. 1468 din 30 decembrie 2016, din M21 Chișinău — 
Dubăsari—Poltava (Ucraina), km 5,4-6,4), Ministerul 
Economiei și Infrastructurii a elaborat Proiectul 
Hotărârii de Guvern cu privire la transmiterea unor 
terenuri și executarea lucrărilor de reabilitare și 
extindere a drumului național M1 frontiera cu 
România—Leuseni—Chișinău—Dubăsari — frontiera 
cu Ucraina, km 95,3 — 96,0. 

Urmare a majorării esențiale a fluxului de transport, 
inclusiv transportului de mare tonaj, podurile rutiere 
existente, amplasate pe sectorul drumului M1 km 95,3 
— 96,0 (parte componentă a centurii de ocolire a mun. 
Chișinau) au fost supuse unor sarcini excesive, astfel 
acestea au început să degradeze prematur. 

În scopul asigurării fluidității fluxului de transport, 
luând în considerare necesitatea supralăgirii părții 
carosabile de la 2 la 4 benzi de circulatie, a fost 
elaborată documentația de proiect pentru 
modernizarea și extinderea nodului rutier existent 
amplasat la km 95,3 — 96,0. 

Pentru implementarea proiectului sunt necesare 
terenuri adiționale. 

În total, în administrarea Agenției Proprietății Publice 
(gestionar — întreprinderea de Stat „Administrația de 
Stat a Drumurilor") vor fi transmise 1,1168 ha terenuri, 
proprietatea publică a statului, din categoria de 
terenuri ale fondului apelor. 

Totodată, a fost întocmit actul de examinare 
fitosanitară a suprafețelor silvice revendicate pentru 
defrișare din 26 ianuarie 2017 și procesele—verbale 

nr. 6 și 7 din 01.03.2017 conform proiectului planului 
geometric (anexat în dosarul cadastral). 

La solicitarea beneficiarului de teren, de către 
„Institutul de Proiectări pentru Organizarea 
Teritoriului" pe terenurile preconizate pentru 
reabilitarea și extinderea drumului național M1 
Frontiera cu România—Leușeni—Chișinău—Dubăsari 
frontiera cu Ucraina km 95,3 — 96,0 au fost efectuate 
cercetări pedologice, în scopul aprecierii gradului de 
fertilitate a solului. În rezultat, s-a stabilit că bonitatea 
medie ponderată a solurilor este egală cu 63 puncte. 

Propunerea de retragere a terenurilor din fondul 
apelor, cu evaluarea fertilității ridicate, pentru 
necesitățtile de stat și publice, în conformitate cu 
prevederile art. 83 din Codul funciar nr. 828 —XII din 
25 decembrie 1991, în cazuri excepționale, se face prin 
Hotărâre de Guvern. 

Întreprinderea S.R.L.,,Universinj" în conformitate cu 
prevederile contractului de proiectare a reabilitării și 
extinderii drumului M21 Chișinau—Dubăsari — Poltava 
(Ucraina) km 5+400 — 6+400, (modificat prin H.G. nr. 
1468 din 30.12.2016 în M1 Frontiera cu Romania — 
Leușeni—Chișinău—Dubăsari—frontiera cu Ucraina 
km 95,3— 96,0), a elaborat argumentarea tehnico—
economică și planul amprizei acestuia (anexat in 
dosarul cadastral).  

Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea 
elementelor noi 

Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la 
transmiterea unor terenuri și executarea lucrărilor de 
reabilitare și extindere a drumului național M1 
frontiera cu România—Leușeni—Chișinău—Dubăsari 
— frontiera cu Ucraina, km 95,3 — 96 prevede: 

1. Transmiterea a 1,1168 ha de terenuri, proprietate 
publică a statului, din categoria de terenuri ale 
fondului apelor, proprietate publică a statului, din 
administrarea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale și Mediului (in folosința Agenției "Apele 
Moldovei") în administrarea Agenției Proprietății 
Publice (gestionar — Întreprinderea de Stat 
„Administrația de Stat a Drumurilor"), amplasate în 
intravilanul mun. Chișinău; 
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2. Permisiunea Ministerului Economiei și 
Infrastructurii (Întreprinderii de Stat „Administrația de 
Stat a Drumurilor") de a executa lucrările de reabilitare 
și extindere a drumului national M1 Frontiera cu 
România—Leușeni—Chișinău—Dubăsari — frontiera 
cu Ucraina km 95,3 — 96,0 pe terenurile cu o suprafață 
de 7,1 ha ocupate de spațiile verzi, menționate în 
decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 12/2 din 
03.11.2017, conform prevederilor art. 35 din Legea nr. 

591/1999 cu privire la spațiile verzi ale localitățăților 
urbane și rurale (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 1999, nr. 133-134, art. 649). 

In scopul consultării publice, proiectul a fost plasat 
pe portalul www.particip.gov.md.  Persoanele 
interesate pot trimite sugestii și comentarii către 
domnul Eremia Ion, consultant principal, Direcția 
infrastructura de transport, telefon: +373 (22) 250-
674, e-mail: ion.eremia@mei.gov.md.  
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MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI  
ANUNȚĂ INIȚIEREA ELABORĂRII DECIZIILOR  

 

ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la 
sistarea exportului masei lemnoase 

 

Termen limită de prezentare a recomandărilor: 10 noiembrie 2019 
 

 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 239-XVI din 

13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul 
decizional, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale 
și Mediului iniţiază, începând cu data de 10 octombrie 
2019,  elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului cu 
privire la sistarea exportului masei lemnoase. 

Proiectul hotărîrii de Guvern prevede abrogarea 
Hotărîrii Guvernului nr. 664/2016 cu privire la sistarea 
temporară a exportului de masă lemnoasă și stabilirea 
unor reglementări  cu referință la sistarea exportului 
lemnului brut, încadrat în poziția tarifară 4403 din 
Nomenclatura combinată a mărfurilor. 

  

Propunerile și recomandările pe marginea 
proiectului actului normativ sus menționat, pot fi 
expediate până pe data de 10 noiembrie 2019 în adresa 
persoanelor responsabile:  

- Dumitru Gorelco, șef Direcție politici în domeniul 
biodiversității, telefon de contact: 022-204-311, 
dumitru.gorelco@madmr.gov.md   

- Ala Rotaru, Consultant superior, Direcția politici în 
domeniul biodiversității, telefon de contact: 022-204-
537; e-mail: ala.rotaru@madrm.gov.md, sau la adresa 
str. Constantin Tănase 9, mun. Chișinău, MD-2005. 
Tănase 9, or. Chișinău.

 
 

Anunț privind inițierea elaborării proiectului de lege privind emisiile industriale, care 
va include și mecanismul de autorizare integrată de mediu 

 

Termen limită de prezentare a recomandărilor: 31 octombrie 2019 
 

 
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 

Mediului anunță, începînd cu 20.09.2019, despre 
inițierea elaborării proiectului de lege privind emisiile 
industriale, care va include și mecanismul de autorizare 
integrată de mediu. 

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. 

Propunerile și recomandările pe marginea 
proiectului menționat pot fi expediate pînă la data de 
31.10.2019 la adresa de email: 
angelapanciuc@madrm.gov.md, nr. de telefon (022) 20 
45 29 sau la adresa poștală or. Chișinău, str. Constantin 
Tănase, 9 etajul, 6, biroul 614. 

Persoana responsabilă: Angela Panciuc – 
consultant principal, Direcția politici de prevenire a 
poluării și evaluării de mediu, MADRM. 

 

Anunț privind inițierea elaborării programului Național de dezvoltarea apiculturii 
pentru anii 2020-2026 

 

Termen limită de prezentare a recomandărilor: 25 octombrie 2019 
 

 
În conformitate cu pct. 177 din Hotărârea 

Guvernului nr. 610/2018 pentru aprobarea 
Regulamentului Guvernului, Ministerul Agriculturii, 
Dezvoltării Regionale și Mediului anunță inițierea 

mailto:dumitru.gorelco@madmr.gov.md
mailto:ala.rotaru@madrm.gov.md
mailto:angelapanciuc@madrm.gov.md
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elaborarea programului Național de dezvoltarea 
apiculturii pentru anii 2020-2026, începând cu data de 
10.10.2019. Propunerile și recomandările pe marginea 
programului pot fi expediate până pe data de 

25.10.2019, la adresa electronică: 
valentin.rosca@madrm.gov.md, sau pe suport de hârtie 
la adresa or. Chișinău, str. Constantin Tănase 9, telefon  
- 022 204 522. 

 

 

Anunț privind inițiativa demarării procesului de elaborare  
a cadrului normativ secundar,  al Legii vînătorii și fondului cinegetic nr.298/2018

 

Termen limită de prezentare a recomandărilor: nu este indicat 
 

În scopul concordării prevederilor actelor 
normative în vigoare cu normele noii Legi a vînătorii și 
fondului cinegetic nr. 298 din 30.11.2018, publicată în 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr.76-85, 
art. Nr. 135), inclusiv reieșind din necesitatea 
implementării noul act legislativ care servește drept 
bază legală de protecție, conservare și folosință 
rațională a faunei de interes cinegetic, precum 
drepturile persoanelor și societăților privind practicarea 
vânătorii, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 
Mediului, în temeiul art. 20 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 
100/2017 cu privire la actele normative, ANUNȚĂ 
instituțiile și publicul interesat despre inițiativa 
demarării procesului de elaborare a cadrului normativ 
secundar, al Legii vînătorii și fondului cinegetic 
nr.298/2018. 

 Astfel, în temeiul art.34 din Legea nr.298/2018 
pentru formularea propunerilor, privind aducerea 
legislației în vigoare în concordanță cu legea 
menționată, inclusiv și în temeiul altor articole din 
Legea menționată, precum art. 6, 7, 8, 23, rezultă 
necesară elaborarea și aprobarea actelor normative 
necesare implementării acesteia. 

În scopul asigurării principiului transparenței și 
participativ al publicului interesat în luarea deciziilor pe 
domeniul de competență, Ministerul Agriculturii, 
Dezvoltării Regionale și Mediului, invită și îndeamnă 
implicarea în procesul de dezvoltare a cadrului 
normativ, în vederea obținerii rezultatului obiectiv și 
durabil aplicabil pe întreg teritoriul Republicii Moldova. 
 Crearea cadrului normativ specific acestui domeniu 
își propune: 

 condiționarea gestionării eficiente și folosirea 
rațională a resurselor cinegetice ale Republicii 
Moldova, precum și 

 armonizarea intereselor utilizatorilor terenurilor în 
scopul asigurării echilibrului ecologic, 

 stabilirea respectării limitelor de vînătoare, 

 stabilirea controlului eficient al vînătorii și 
conservarea diversității biologice naționale, 

 asigurarea protecției drepturilor și intereselor 
gestionarilor faunei de interes cinegetic, cât și celor ale 
vînătorilor, 

 păstrarea și promovarea tradițiilor naționale de 
vînătoare și a eticii vânătorești. 

În acest context, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale și Mediului, în calitate de autoritate 
competentă responsabilă de promovarea politicelor de 
protecție a mediului și resurselor naturale, propune 
transmiterea în scris a sugestiilor, comentariilor 
justificate, care urmează a fi luate în considerație la 
elaborarea și promovarea ulterioară a actelor 
normative secundare menționate. 

Propunerile și recomandările Dvs urmează a fi 
expediate în format electronic, la următoarele adrese 
de e-mail: madrm@madrm.gov.md sau   
ion.grati@madrm.gov.md, inclusiv pe suport de hârtie 
la adresa poștală a Ministerului Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale și Mediului: MD-2005, mun. Chișinău, str. 
Constantin Tănase 9, MADRM.  

Date de contact a persoanelor responsabile de 
procesul inițiat: dl Ion GRATI, consultant superior, 
Direcția politici în domeniul biodiversității, MADRM; tel. 
(022) 204 537; dl Dumitru GORELCO, șef, Direcția 
politici în domeniul biodiversității, MADRM; tel.: (022) 
204 511; dumitru.gorleco@madrm.gov.md.  

mailto:valentin.rosca@madrm.gov.md
mailto:madrm@madrm.gov.md
mailto:ion.grati@madrm.gov.md
mailto:dumitru.gorleco@madrm.gov.md
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU ANUNȚĂ INIȚIEREA 
ELABORĂRII DECIZIILOR 

 

Anunț privind inițierea elaborării proiectului Regulamentului „Cu privire la 
procedurile de furnizare a documentelor și informațiilor oficiale, deținute de 

către Aparatul Primăriei municipiului Chișinău” 

 
Termen limită de prezentare a recomandărilor: 29 octombrie 

 

 
În conformitate cu Legea nr. 239-XVI din 13.11.2008 

„Privind transparența în procesul decizional”, Legea nr. 
982-XIV din 11.05.2000 „Privind accesul la informație”, 
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 967 din 
09.08.2016              „Cu privire la mecanismul de 
consultare publică cu societatea civilă în procesul 
decizional”, dispoziția Primarului General interimar nr. 
403-d din 14.06.2019 „Cu privire la informarea 
publicului despre inițierea elaborării proiectelor de acte 
normative de interes public în cadrul autorităților 
administrației publice municipale”,  Primăria 
municipiului Chișinău anunță inițierea elaborării 
proiectului Regulamentului „Cu privire la procedurile de 
furnizare a documentelor și informațiilor oficiale 
deținute de către Aparatul Primăriei municipiului 
Chișinău”. 

Proiectul Regulamentului urmează să includă 
condițiile, procedurile, căile și modul de realizare de 
către persoanele fizice și juridice interesate a accesului 
la documentele și informațiile oficiale deținute de către 
Aparatul Primăriei municipiului Chișinău, precum și 
drepturile și obligațiile funcționarilor responsabili de 
furnizarea documentelor și informațiilor oficiale. 

În vederea eficientizării elaborării proiectului 
Regulamentului, solicităm respectuos implicarea activă 
a tuturor părților interesate prin prezentarea 
propunerilor, care urmează a fi transmise până la data 
de 29 octombrie 2019, în format electronic, la adresa: 
tatiana.bordiniuc@pmc.md. Persoana de contact: 
Tatiana Bordiniuc, specialist principal, Direcția 
administrație publică locală, tel.: 022 225 529. 

 

mailto:tatiana.bordiniuc@pmc.md

