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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  
CONSULTĂ PROIECTE DE DOCUMENTE 

 
 Proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Codului Silvic 

 

Termen limită deprezentarea 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 
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 9Regionale și Mediului. 

 

 

Cu privire la aprobarea Cerințelor privind utilizarea durabilă a produselor de uz 
fitosanitar în temeiul art. 21 al Legii nr. 119/2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar 

și la fertilizanţi (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 100-103, art. 510) 
 

Termen limită deprezentarea recomandărilor: 14 noiembrie2019 
 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi 
Mediului propune proiectul în cauză destinat executării 
măsurii prevăzute la secţiunea 6: Domeniul fitosanitar a 
Planului naţional de acţiuni pentru implementarea 
Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea 
Europeană în perioada 2017-2019, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 1472/2016 (termen de 
realizare2019). 

Proiectul propus creează cadrul normativ naţional, 
armonizat la acquis-ul comunitar în vederea stabilirii 
cadrului de acţiune cu scopul utilizării durabile a 
produselor de uz fitosanitar. 

Proiectul de act normativ atribuie responsabilităţi 
autorităţilor publice centrale privind elaborarea Planului 
naţional de acţiune întru diminuarea riscurilor asociate 
utilizării produselor de uz fitosanitar. 

Totodată, cu scopul reducerii riscurilor şi a 
efectelor negative a produselor de uz fitosanitar asupra 
sănătăţii umane şi mediului, proiectul propus stabileşte 

cerinţe obligatorii faţă de conţinutul Planului de acţiuni, 
care va include obiective, măsuri, tematici de instruire a 
utilizatorilor profesionişti (anexa nr. 1), cerinţe faţă de 
echipamentul utilizat la aplicarea produselor de uz 
fitosanitar (anexa nr.2), principiile generale ale 
managementului integrat al organismelor dăunătoare, 
prin aplicarea metodelor n echimice de protecţie a 
plantelor (anexa nr. 3), termene concrete de realizare, 
indicatori de progres şi raportare. 

Normele proiectului dat au impact asupra 
întreprinzătorilor, prin urmare a fost elaborată Analiza 
Impactului de Reglementare pe marginea acestuia (AIR). 

AIR şi proiectul propus au examinate în cadrul 
Comisiei de Stat pentru Reglementarea Activităţii de 
întreprinzător (grupul de lucru) la şedinţele din data de 

- 03 aprilie 2019 (proces verbal nr. 7); 
- 05 iunie 2019 (proces verbal nr. 10); 
-18 septembrie 2019 (proces verbal nr. 20). 

http://www.particip.gov.md/


 

6 
 

Anunţul privind iniţierea elaborării proiectului, 
Nota informativă, proiectul de hotărâre a Guvernului şi 
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” şi portalul 
guvernamental – www.particip.gov.md. 

Pentru consultarea publică proiectul a fost avizat şi 
reavizat pozitiv de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi 
Protecţiei Sociale, Ministerul Finanţelor, Ministerul 
Economiei şi Infrastructurii, Ministerul Justiţiei, Centrul 
Naţional Anticorupţie, Centrul de Armonizare a 

Legislaţiei, Consiliul Concurenţei (scrisorile nr. 18-23- 
1282 din 28.02.2019 şi nr. 23-07/2160 din 10.06.2-019). 

Totodată, proiectul a fost consultat cu specialiştii 
Federaţiei Naţionale a Fermierilor din Moldova, 
Asociaţiei Republicane a Producătorilor Agricoli 
“Uniagroprotect” şi Asociaţiei Producătorilor şi 
Exportatorilor de Fructe „Moldova Fruct”. 

Recomandările părților interesate cu privire la 
acest document pot fi expediate până la data de 14 
noiembrie 2019, către Veronica Tertea sau Olga 
Savencov, la telefoanele 022-204-545; 022-204-523 sau 
la adresa de e-mail veronica.tertea@madrm.gov.md. 

  

 
Anunț privind iniţierea consultărilor publice asupra proiectului hotărîrii Guvernului 

pentru modificarea anexelor nr. 1, nr. 2 și nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 1131/2016 
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de prezentare de către 

beneficiarii subsolului a rapoartelor privind mişcarea rezervelor de substanţe 
minerale utile (număr unic 668/MADRM/2019)  

 

Termen limită deprezentarea recomandărilor: 13 noiembrie2019 
 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 
Mediului iniţiază, începînd cu data de 07 octombrie 
2019 consultarea publică a proiectului hotărîrii 
Guvernului pentru modificarea anexelor nr. 1, nr. 2 și nr. 
3 la Hotărîrea Guvernului nr. 1131/2016  pentru 
aprobarea Regulamentului cu privire la modul de 
prezentare de către beneficiarii subsolului a rapoartelor 
privind mişcarea rezervelor de substanţe minerale utile. 

Scopul proiectului constă în necesitatea corelării 
prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 1131/2016 pentru 
aprobarea Regulamentului cu privire la modul de 
prezentare de către beneficiarii subsolului a rapoartelor 
privind mişcarea rezervelor de substanţe minerale utile, 

cu modificările care au avut loc în actele normative, 
urmînd ca în anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 textul ,,Direcția 
control geologic și supraveghere minieră” să fie 
substituit cu textul „Direcția control geologic și resurse 
funciare a Inspectoratului pentru Protecția Mediului”. 

Recomandările pe marginea proiectului Hotărîrii de 
Guvern sus menţionat, pot fi expediate pînă la data de 
13 noiembrie 2019, în adresa dlui Andrei Șerșenevschii, 
la adresa electronică: 
andrei.sersenevschii@madrm.gov.md, la numărul de 
telefon 022 204 508, sau în adresa Ministerului 
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, mun. 
Chișinău, str. Constantin Tănase 9, biroul 614.

  

 

Anunț cu privire la Analiza Impactului de Reglementare la proiectul hotărârii 
Guvernului privind aprobarea normelor de supraveghere și metodelor de diagnostic a 

bolilor la animalele acvatice.  
 

Termen limită deprezentarea recomandărilor: 07 decembrie 2019 
 

În conformitate cu art. 9 din Legea nr. 239/2008 
privind transparenţa în procesul decizional, Ministerul 
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului iniţiază, 
începînd cu data de 07.11.2019, consultările publice 
asupra proiectului Hotărârii de Guvern privind 
aprobarea normelor de supraveghere și metodelor de 
diagnostic a bolilor la animalele acvatice. 

Reiterăm faptul că prezentul proiect este necesar 
pentru punerea în aplicare a Hotărârii de Guvern nr.239 
din 26.03.2009 cu privire la aprobarea Normei sanitar-
veterinare privind condițiile de sănătate a animalelor și 
produselor de acvacultură și măsurile de prevenire și 
combatere a anumitor boli la animalele acvatice, si este 
prevăzut în Planul național de acțiuni pentru 

http://www.madrm.gov.md/
http://www.particip.gov.md/
mailto:veronica.tertea@madrm.gov.md
mailto:andrei.sersenevschii@madrm.gov.md
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implementarea Acordului de Asociere Republica 
Moldova – Uniunea Europeană pentru perioada 2017-
2019, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1472 din 
30.12.2016. 

Analiza Impactului de Reglementare la proiectul 
hotărârii Guvernului privind aprobarea normelor de 
supraveghere și metodelor de diagnostic a bolilor la 
animalele acvatice poate fi găsită pe site-ul 
www.particip.gov.md, la rubrica dedicată Ministerului 
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. 

Recomandările pe marginea acestui document pot 
fi expediate pînă la data de 07 decembrie 2019, către 
Fiodorov Nicolai, consultant superior Direcția politici în 
domeniul medicină veterinară și siguranța alimentelor 
de origine animalieră, la adresa de e-mail 
nicolai.fiodorov@madrm.gov.md; str. Constantin Tănase 
9, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 
Mediului, telefon pentru relații - 022 227 223.

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.particip.gov.md/
mailto:nicolai.fiodorov@madrm.gov.md
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MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI  
ANUNȚĂ INIȚIEREA ELABORĂRII DECIZIILOR

  

Anunț privind inițierea elaborării proiectului de hotărîre a Guvernului pentru 
aprobarea Proiectului Legii privind producţia agroalimentară ecologică şi 

etichetarea produselor ecologice 

 

Termen limită deprezentarea recomandărilor: 30 noiembrie 2019 
 

 
În conformitate cu prevederile articolului 9 al Legii 

nr. 239/2008 privind transparența în procesul 
decizional, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale 
și Mediului inițiază, începînd cu data de 11 noiembrie 
2019, elaborarea proiectului Hotărîrii Guvernului pentru 
aprobarea Proiectului Legii privind producţia 
agroalimentară ecologică şi etichetarea produselor 
ecologice. 

Elaborarea proiectului de lege privind producţia 
agroalimentară ecologică şi etichetarea produselor 
ecologice este condiționată de necesitatea aducerii 
legislației naționale în concordanță cu Regulamentul 
(UE) 2018/848 privind producția ecologică și etichetarea 
produselor ecologice și de abrogare a Regulamentului 
(CE) nr. 834/2007 al Consiliului. 

 Concomitent, necesitatea iniţierii elaborării şi 
adoptării proiectului de Lege sus-menționat reiese din 
prevederile art. 68, lit. (f) din Acordul de Asociere între 
Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea 

Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei 
Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte 
din 27.06.2014, ratificat prin Legea nr.112 din 
02.07.2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
2014 nr. 185- 199, art. 422), precum şi în conformitate 
cu prevederile Planului naţional de acţiuni pentru 
implementarea Acordului de Asociere Republica 
Moldova–Uniunea Europeană în perioada 2017–2019, 
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1472 din 30 
decembrie 2016. 

Propunerile şi recomandările pe marginea 
proiectului de Lege iniţiat, pot fi expediate pînă pe data 
de 30 noiembrie 2019, în adresa persoanei 
responsabile: Marcela Stahi, șef serviciu, Serviciul 
producție ecologică și produse cu denumire de origine, 
e-mail: marcela.stahi@madrm.gov.md; sau pe suport de 
hîrtie pe adresa Ministerului Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale și Mediului: mun. Chișinău, str. Constantin 
Tănase 9, tel:  022-204-524.

. 

 

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

 

Termen limită deprezentarea 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: 

mailto:marcela.stahi@madrm.gov.md
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 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 Dvsurmează 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 poștalăa 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:madrm@madrm.gov.md
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU ANUNȚĂ INIȚIEREA 
ELABORĂRII DECIZIILOR 

 

Anunț privind inițierea elaborării proiectului de decizie pentru completarea și 
modificarea Regulamentul privind întreţinerea animalelor de companie cu şi 
fără stăpân din municipiul Chişinău și a Regulamentului privind capturarea, 

transportarea, evidenţa şi îngrijirea câinilor şi a pisicilor fără supraveghere şi 
fără stăpân din municipiul Chişinău” 

 

Termen limită de prezentarea recomandărilor: 16 noiembrie 2019 
 

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", Direcția 
generală locativ -comunală și amenajare anunță 
inițierea elaborării proiectului de decizie pentru 
completarea și modificarea Regulamentul privind 
întreţinerea animalelor de companie cu şi fără stăpân 
din municipiul Chişinău și a Regulamentului privind 
capturarea, transportarea, evidenţa şi îngrijirea câinilor 

şi a pisicilor fără supraveghere şi fără stăpân din 
municipiul Chişinău. 

Modificările prezentelor regulamente au drept 
scop ajustarea structurală a documentelor de 
reglementare, pentru o mai bună eficiență în estimarea 
impactului proiectului de decizie privind creșterea 
responsabilității deținătorilor de animale. 

În vederea eficientizării elaborării modificărilor de 
regulamente, solicităm respectuos implicarea activă a 
tuturor părților interesate prin prezentarea 
propunerilor, care urmează a fi transmise până la data 
de 16 noiembrie 2019, în format electronic, la adresa: 
regulament.22decembrie@gmail.com. 

Persoana de contact: Vasile Efros, Direcția 
generală locativ –comunală și amenajare, tel. (022) 
242501, (022) 241190.

 

 

Anunț privind consultarea publică a proiectului de dispoziție „Cu privire la 
aprobarea Regulamentului privind procedurile de furnizare a documentelor și 

informațiilor oficiale deținute de către Aparatul Primăriei municipiului Chișinău” 
 

Termen limită deprezentarea recomandărilor: 19 noiembrie 2019 
 

 
Primăria municipiului Chișinău iniţiază, începând cu 

data de 30 octombrie 2019, consultarea publică a 
proiectului de dispoziție a Primarului General „Cu 
privire la aprobarea Regulamentului privind procedurile 
de furnizare a documentelor și informațiilor oficiale 
deținute de către Aparatul Primăriei municipiului 
Chișinău”. 

Scopul proiectului – sporirea gradului de 
transparență prin asigurarea accesului la informațiile 
privind activitatea Aparatului Primăriei municipiului 
Chișinău, în condițiile legii. 

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de 
dispoziție – elaborarea și aprobarea Regulamentului 

,,Privind procedurile de furnizare a documentelor și 
informațiilor oficiale deținute de către Aparatul 
Primăriei municipiului Chișinău” care stabilește 
procedurile interne de examinare a cererilor de acces la 
documentele și informațiile oficiale și furnizarea 
acestora. 

Prevederile de bază ale proiectului – vizează 
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 
obligațiile și drepturile funcționarilor responsabili de 
furnizarea documentelor și informațiilor oficiale. 

mailto:regulament.22decembrie@gmail.com
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Beneficiarii proiectului de dispoziție – solicitanții de 
informații și Aparatul Primăriei municipiului Chișinău (ca 
furnizor de informații). 

Rezultatele scontate ca urmare a implementării 
dispoziției supuse consultării publice – organizarea și 
gestionarea unui sistem de informare activ și pasiv 
pentru solicitanții de informații. 

Impactul estimat al proiectului de dispoziție – 
asigurarea eficienței procesului de informare a 
cetățenilor cu privire la activitatea Aparatului Primăriei 
municipiului Chișinău. 

Proiectul de dispoziție este elaborat în 
conformitate cu: prevederile Constituției Republicii 
Moldova, Codului administrativ al Republicii Moldova 
nr. 116/2018, Legii nr. 982/2000 ,,Privind accesul la 
informație”, Legii nr. 158/2008 ,,Cu privire la funcția 
publică și statutul funcționarului public”, Legii nr. 
25/2008 ,,Privind Codul de conduită a funcționarului 
public”, Legii nr. 239/2008 ,,Privind transparența în 

procesul decizional”, Legii nr. 133/2011 ,,Privind 
protecția datelor cu caracter personal”, Legii nr. 
100/2017 „Privind actele normative”. 

Recomandările pe marginea proiectului de 
dispoziție supus consultării publice pot fi expediate 
până pe data de 19 noiembrie 2019, pe adresa 
electronică: tatiana.bordiniuc@pmc.md sau pe adresa 
Primăriei municipiului Chișinău: bd. Ștefan cel Mare și 
Sfânt, 83, MD 2012, Direcția administrație publică 
locală. 

Proiectul dispoziției „Cu privire la aprobarea 
Regulamentului privind procedurile de furnizare a 
documentelor și informațiilor oficiale deținute de către 
Aparatul Primăriei municipiului Chișinău” este disponibil 
pe pagina oficială www.chisinau.md sau la sediul 
Primăriei municipiului Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și 
Sfânt, 83, Direcția administrație publică locală (biroul 
57).

 

mailto:tatiana.bordiniuc@pmc.md
http://www.chisinau.md/
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