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   Proiect 

 

 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

LEGE 

privind modificarea unor acte normative 

 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

      

Prezenta lege transpune parțial Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 

21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și 

floră sălbatică (publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 206 din 

22 iulie 1992), așa cum a fost modificată ultima oară prin Directiva 2013/17/UE 

din 13 mai 2013. 

      

 Articolul I. – Legea nr. 94/2007 cu privire la rețeaua ecologică  

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90-93, art. 395), cu 

modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

 

1. Articolul 2 se completează cu următoarele noțiuni: 

„evaluarea biodiversității – evaluarea potențialului  impact  semnificativ 

al implementării unui document de politici și planificare  și a activității 

planificate asupra siturilor Emerald; 

habitate naturale de importanță unională – habitatele care, în cadrul 

teritoriului unional  sunt pe cale de dispariție în aria lor de extindere naturală, au 

o arie de extindere naturală redusă, datorată regresiei sau dimensiunilor mici ale 

teritoriului lor și prezintă exemple remarcabile de caracteristici tipice ale 

regiunilor biogeografice: continentală și stepică pentru Republica Moldova. 

măsuri compensatorii de restaurare – măsuri care promovează restabilirea  

stării de conservare favorabilă a unui habitat sau habitat natural modificat al unei 

specii; 

specii de interes unional – speciile care pe teritoriul Uniunii Europene 

sunt: 

a) periclitate, cu excepția celor al căror areal natural este situat la limita de 

distribuție în areal; 

b) vulnerabile, speciile a căror încadrare în categoria celor periclitate este 

probabila într-un viitor apropiat dacă acțiunea factorilor perturbatori persistă; 

c) rare, speciile ale căror populații sunt reduse din punctul de vedere al 

distribuției sau numeric și care chiar dacă nu sunt în prezent periclitate sau 

vulnerabile riscă să devină. Aceste specii sunt localizate pe arii geografice 

restrânse sau sunt rar dispersate pe suprafețe largi; 
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d) endemice, specii care necesită o atenție specială datorită caracteristicilor 

specifice ale habitatului lor și impactului potențial pe care îl are exploatarea 

acestora asupra stării lor de conservare; 

stare de conservare a unui habitat natural – totalitatea factorilor ce 

acționează asupra unui habitat natural și asupra speciilor caracteristice acestuia și 

care îi pot afecta pe termen lung distribuția, structura și funcțiile, precum și 

supraviețuirea speciilor respective”.    

       

2. La articolele 5 și 15, cuvintele „organul de stat abilitat cu gestiunea 

resurselor naturale și cu protecția mediului înconjurător”, la orice formă 

gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Mediului”, la forma 

gramaticală corespunzătoare. 

       

3. La articolul 6, cuvintele „autoritatea centrală pentru silvicultură”, la 

orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Agenția „Moldsilva”, la 

forma gramaticală corespunzătoare. 

       

4. Articolul 7:  

la alineatul (1), cuvintele  „Organul de stat pentru transporturi și 

gospodăria drumurilor” se substituie cu cuvintele „Ministerul Infrastructurii și 

Dezvoltării Regionale”, iar după cuvintele „de comunicație” se introduc 

cuvintele „și rețelelor energetice”; 

la alineatul (2), cuvintele „Organul de stat pentru agricultură și industria 

alimentară” se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii și Industriei 

Alimentare”; 

alineatul (3) se abrogă; 

la alineatul (4), cuvintele „Organul de stat pentru relații funciare și 

cadastru” se substituie cu cuvintele „Agenția Relații Funciare și Cadastru”. 

      

5. Se completează cu articolul 51cu următorul cuprins: 

„Articolul 51
.
 Competențele Agenției de Mediu 

Agenția de Mediu:  

a) monitorizează starea de conservare a tipurilor de habitate naturale și a 

speciilor de floră și faună sălbatică din cadrul rețelei Emerald în colaborare cu 

Institutul de Zoologie, Grădina Botanică Națională (Institut) ,,Alexandru 

Ciubotaru”, Institutul de Ecologie și Geografie”; 

b) ține Registrul siturilor rețelei Emerald; 

c)  participă la elaborarea planurilor de management pentru siturile 

Emerald.”. 
  

6. Articolul  101se abrogă. 
 

7. Se completează cu capitolul III1 cu următorul cuprins:  
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„Capitolul III1 

Rețeaua Emerald 

 

Articolul 121. Constituirea rețelei Emerald   

(1) Constituirea rețelei Emerald asigură conservarea habitatelor naturale și 

a speciilor de floră și faună sălbatică, supuse unei protecții speciale la nivel 

unional, prezente pe teritoriul Republicii Moldova, expuse în anexele nr. 1- 4. 

(2) Identificarea și selectarea siturilor pentru includerea în rețeaua 

Emerald se realizează pe baza cercetărilor științifice, efectuate de specialiști în 

domeniul biologiei, ecologiei și geografiei, în colaborare cu Agenția de Mediu, 

în conformitate cu criteriile de selecție stabilite de rezoluțiile Convenției privind 

conservarea vieții sălbatice și a habitatelor naturale din Europa (în continuare – 

Convenția de la Berna). 

        (3) Constituirea rețelei Emerald  implică  etapele de: 

a)  identificarea și evaluarea științifică a speciilor și a habitatelor protejate 

la nivel european, prezente pe teritoriul Republicii Moldova; 

b) aprobarea siturilor identificate de Comitetul permanent al Convenției de 

la Berna;  

          c) desemnarea națională a siturilor Emerald aprobate și aplicarea măsurilor 

de gestiune, monitorizare și informare pentru fiecare sit. 

(4) Rețeaua Emerald este formată din arii speciale de conservare și arii de 

protecție specială avifaunistică  încadrate în situl Emerald, conform anexei nr. 5. 
     

Articolul 122. Evaluarea tipurilor de habitate naturale și speciilor de floră 

și faună sălbatică 

(1) Evaluarea tipurilor de habitate naturale și speciilor de floră și faună 

sălbatică se efectuează de specialiști în domeniul biologiei, ecologiei și  

geografiei, în coordonare cu Agenția de Mediu. 

(2) Propunerea pentru desemnarea unui teritoriu drept sit al rețelei 

Emerald este elaborată de Agenția de Mediu, în baza  Raportului  de evaluare, 

aprobat de Ministerul Mediului, în  conformitate cu fișa tehnică standard definită 

de Convenția de la  Berna și trebuie să îndeplinească unul sau mai multe dintre 

următoarele criterii: 

a) teritoriul  contribuie semnificativ la supraviețuirea speciilor pe cale de 

dispariție, a speciilor endemice sau a oricăror specii enumerate în anexele nr.  2, 

nr.3 și nr.4; 

b) teritoriul suportă existența unui număr semnificativ de specii în raza de 

acțiune cu diversitate mare de specii sau existența unor populații importante din 

una sau mai multe specii enumerate în anexele nr. 2, nr.3 și nr.4; 

c) pe teritoriu există un eșantion important sau reprezentativ de tipuri de 

habitate care sunt în pericol de dispariție, enumerate în anexa nr.1; 

d) pe teritoriu există un exemplu special al unui anumit tip de habitat sau a 

unui mozaic de diferite tipuri de habitate enumerate în anexa nr. 1; 



6 

 

C:\Users\Domnica Ciupac\Desktop\SG 13 iulie\site\redactat_12440-ro.doc 

e) teritoriul sitului Emerald este un spațiu important pentru una sau mai 

multe specii de animale migratoare. 

(3) Ministerul Mediului înaintează Comitetului permanent al Convenției 

de la Berna, pentru aprobare, lista finală a siturilor candidate pentru rețeaua 

Emerald, după încheierea procedurii de evaluare, conform cerințelor  rezoluțiilor 

Convenției de la Berna.  

(4) Fișa tehnică standard completată se  transmite Secretariatului 

Convenției de la Berna spre procesare în format electronic. 

(5) Dispozițiile alin. (1)-(4)  nu se aplică siturilor rețelei Emerald aprobate 

de Comitetul permanent al Convenției de la Berna sau depuse la Secretariatul 

Convenției de la Berna până la intrarea în vigoare a prezentei legi.  

(6) Terenurile atribuite siturilor Emerald rămân în proprietatea 

deținătorilor de teren care sunt obligați să le asigure regim de protecție, conform 

planurilor de management. 

 

Articolul 123. Registrul siturilor rețelei Emerald 

(1)  Agenția de Mediu ține Registrul siturilor rețelei Emerald. 

(2) Formatul registrului se stabilește pe baza fișei tehnice standard definită 

de Convenția de la Berna. 

(3) Informațiile înscrise în Registrul siturilor rețelei Emerald sunt 

deschise, cu excepția informațiilor publice cu acces limitat, accesul gratuit la 

acesta este asigurat pe pagina web oficială a Agenției de Mediu. 

(4) Regulamentul cu privire la modalitatea de ținere a Registrului siturilor 

rețelei Emerald se aprobă de către Guvern. 

(5) Acordarea accesului la datele din Registrul siturilor rețelei Emerald se 

efectuează în conformitate cu legislația în domeniul schimbului de date și 

interoperabilității. 
 

Articolul 124. Planul de management al siturilor rețelei Emerald 

(1) Ministerul Mediului asigură elaborarea și aprobarea planurilor de 

management pentru siturile Emerald în termen de zece ani de la desemnarea 

rețelei Emerald. 

(2) Planurile de management pentru siturile rețelei Emerald se elaborează 

conform Ghidului pentru elaborarea planurilor de management pentru siturile 

Emerald, aprobat prin ordinul ministrului mediului. 

(3) Planul de management se elaborează pentru un  singur sit al rețelei 

Emerald sau pentru mai multe situri care sunt legate geografic sau au 

caracteristici naturale similare. 

(4) Dacă situl rețelei Emerald se află pe teritoriul existent sau constituie 

obiect al fondului ariilor naturale protejate de stat, managementul sitului este 

asigurat conform prevederilor Legii nr. 1538/1998 privind fondul ariilor naturale 

protejate de stat. 

(5) În cazul în care teritoriul rețelei Emerald se află în cadrul fondului 

forestier, indiferent de forma de proprietate, proiectele de organizare și 
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dezvoltare a silviculturii vor include prevederi privind gestionarea siturilor 

rețelei Emerald. 

(6) Planul de management include următoarele informații obligatorii: 

a) descrierea teritoriului, inclusiv datele de inventar al habitatelor naturale 

și al speciilor de floră și faună sălbatică specificate în anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3 și 

nr. 4; 

b) obiective de conservare, a speciilor de floră și faună și a habitatelor 

acestora, ținându-se cont de condițiile economice, sociale și culturale, precum și 

de caracteristicile regionale și locale; 

c) evaluarea și determinarea sarcinilor și măsurilor necesare pentru 

atingerea obiectivelor de conservare; 

d) strategii de gestionare a habitatelor naturale și a speciilor de floră și 

faună sălbatică; 

e) planuri de acțiune, care includ, printre altele, informații despre activități, 

rezultatele așteptate, costurile umane și financiare necesare, intervalul de timp 

pentru implementarea activităților planificate; 

f) indicatori necesari pentru a evalua progresul realizării obiectivelor de 

conservare; 

g) monitorizarea stării de conservare a tipurilor de habitate naturale și a 

speciilor de floră și faună sălbatică de pe teritoriul rețelei Emerald; 

h) materiale cartografice utilizând sisteme de informații geospațiale. 

(7) Planul de management, supus consultărilor publice, aprobat de 

Ministerul Mediului și publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova se 

transmite deținătorului terenului.  

(8) Finanțarea definirii și conservării teritoriilor rețelei Emerald, a altor 

măsuri legate de crearea și funcționarea rețelei vor fi efectuate de la bugetul de 

stat și alte surse neinterzise de legislație.  

 

Articolul 125. Restricții la implementarea activităților curente 

(1) Activitățile desfășurate legal pe teritoriul sau în anumite părți ale 

rețelei Emerald, în momentul înscrierii sale în Registrul siturilor rețelei Emerald 

nu vor fi supuse restricțiilor sau interdicțiilor stabilite de prezenta lege până la 

expirarea permisiunii de activitate. 

(2) Restricțiile sau interdicțiile privind desfășurarea activităților stabilite 

prin alte acte legislative rămân neschimbate. 

(3) Controlul de stat asupra respectării măsurilor de conservare a 

habitatelor naturale și a speciilor de floră și faună sălbatică în limitele siturilor 

Emerald prevăzute în planul de management este exercitat de către Inspectoratul 

pentru Protecția Mediului.  

 

Articolul 126. Evaluarea impactului noilor activități și facilități pe 

teritoriul rețelei Emerald 
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(1) Orice document de politici și planificare, precum și modificările aduse 

unor astfel de documente, care, fie individual, fie în combinație, pot avea un 

impact semnificativ asupra siturilor Emerald și care nu au o legătură directă cu 

gestionarea obiectivelor de conservare a siturilor Emerald sau nu este necesar 

pentru gestionarea respectivă, este supus evaluării biodiversității în conformitate 

cu prevederile Legii nr. 11/2017 privind evaluarea strategică de mediu. 

(2) Orice activitate planificată, fie individual, fie în combinație cu alte 

activități, care poate avea un impact semnificativ asupra siturilor Emerald și care 

nu are o legătură directă cu gestionarea obiectivelor de conservare a siturilor 

Emerald sau nu este necesar pentru gestionarea respectivă, este supusă evaluării 

biodiversității în conformitate cu prevederile Legii nr. 86/2014 privind evaluarea 

impactului asupra mediului. 

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul în care evaluarea 

biodiversității constată că un document de politici sau planificare sau activitate 

planificată poate avea un impact negativ semnificativ asupra obiectivelor de 

conservare a siturilor Emerald și, în lipsa unor soluții alternative, documentul de 

politici și planificare sau activitatea planificată trebuie totuși realizată din 

considerente imperative de interes public major, inclusiv din rațiuni de ordin 

social sau economic, autoritatea competentă de mediu permite punerea în 

aplicare a unui astfel de document de politici și planificare sau activitate 

planificată, cu stabilirea măsurilor compensatorii necesare pentru a proteja 

coerența și buna funcționare a rețelei Emerald.  

(4) În cazul în care situl respectiv adăpostește un tip de habitat natural 

prioritar sau o specie prioritară, iar documentul de politici și planificare sau 

activitatea planificată trebuie realizat, singurele considerente care pot fi invocate 

sunt cele legate de sănătatea sau siguranța publică, de anumite consecințe 

benefice de importanță majoră pentru mediu. 

 

 Articolul 127. Monitorizarea stării de conservare a tipurilor de habitat 

natural și a speciilor de floră și faună sălbatică din cadrul rețelei Emerald. 

(1) Monitorizarea stării de conservare a tipurilor de habitat natural și a 

speciilor de floră și faună sălbatică se efectuează în conformitate cu planul-tip de 

monitorizare elaborat și aprobat de Guvern.  

(2) Starea de conservare a unui habitat natural este considerat 

„corespunzător” dacă arealul sau natural si suprafețele pe care le acoperă în 

cadrul acestui areal sunt stabile sau în creștere, are structura și funcțiile specifice 

necesare pentru menținerea sa pe termen lung, iar probabilitatea menținerii 

acestora în viitorul previzibil este mare, speciile care îi sunt caracteristice se află 

într-o stare de conservare favorabilă. 

(3) Monitorizarea stării de conservare a tipurilor de habitat natural și a 

speciilor de floră și faună sălbatică din cadrul rețelei Emerald se efectuează de 

Agenția de Mediu în comun cu instituțiile științifice cu profil biologic.  
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(4) Monitorizarea stării de conservare a tipurilor de habitate naturale și a  

speciilor de floră și faună sălbatică din cadrul rețelei Emerald este coordonată de 

Ministerul Mediului. 

(5) Instituțiile științifice și universitare cu profil biologic pot monitoriza 

starea de conservare a anumitor tipuri de habitate naturale și specii de floră și 

faună sălbatică pe siturile rețelei Emerald de sine stătător, cu informarea 

obligatorie a Agenției de Mediu. 

(6) Agenția de Mediu prezintă obligatoriu anual Ministerului Mediului 

date de monitorizare privind starea de conservare a tipurilor de habitate naturale 

și a speciilor de floră și faună sălbatică din rețeaua Emerald. 

 

Articolul 128. Raportarea stării de conservare a habitatelor naturale și a 

speciilor de floră și faună sălbatice. 

(1) Ministerul Mediului prezintă, o dată la 6 ani, Secretariatului Convenției 

de la Berna Raportul național privind starea de conservare a habitatelor naturale 

și a speciilor de floră și faună sălbatică în forma stabilită de Comitetul Permanent 

al Convenției de la Berna. 

(2) Data depunerii Raportului național este determinată de Secretariatul 

Convenției de la Berna. 

 

Articolul 129.  Extragerea din natură a speciilor de floră și faună sălbatică 

(1) Extragerea din natură a speciilor incluse în anexele nr. 2, nr. 3 și nr. 4 

din siturile Emerald, dacă nu există alte soluții, se permit: 

a)  în interesul sănătății și securității publice; 

b) în interesul securității aeriene;  

c) pentru a preveni pagube importante aduse sectorului agricol, zootehnic, 

silvic, acvaculturii și apelor; 

d) pentru protecția florei si faunei sălbatice; 

e) în scopuri de cercetare și educație, de repopulare, de reintroducere, cât 

și pentru creșterea speciilor de floră și faună sălbatică; 

f) în condiții strict controlate și în mod selectiv, captura, detenția sau orice 

altă exploatare a anumitor specii de păsări în cantități mici. 

(2) Prelevarea speciilor de plante din anexa nr. 2 în scopuri educative și de 

cercetare, pentru repopulare sau pentru reintroducerea anumitor specii, precum și 

pentru operațiunile de reproducere necesare acestor scopuri, inclusiv propagarea 

artificială a plantelor, se efectuează în baza Autorizației eliberate de Agenția de 

Mediu, conform prevederilor Legii regnului vegetal nr. 239/2007. 

(3) Prelevarea speciilor enumerate în anexele nr. 3 și nr. 4 în scopuri 

educative și de cercetare, pentru repopulare sau pentru reintroducerea anumitor 

specii, precum și pentru operațiunile de reproducere necesare acestor scopuri, se 

efectuează în baza Autorizației eliberate de Agenția de Mediu, cu avizul 

Institutului de Zoologie, conform prevederilor Legii regnului animal  

nr. 439/1995. 
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(4) Capturarea sau uciderea speciilor de faună sălbatică enumerate în 

anexele nr. 3 și nr. 4 se efectuează exclusiv prin derogare de la prezenta lege 

(5) Pentru speciile enumerate în anexele nr. 3 și nr. 4 se interzice utilizarea 

următoarelor metode și mijloace de captură și ucidere și modalități de deplasare:  

a) pentru mamifere – lațuri; animale vii utilizate ca apelanți, orbite sau 

mutilate; chemătoare electronice de sunete; aparate electrice capabile să ucidă, 

surse luminoase artificiale; oglinzi și alte obiecte orbitoare; dispozitive de ochire 

cuprinzând un convertizor de imagine sau un amplificator de imagine electronic 

pentru tirul de noapte; explozive; fileuri; curse sau capcane; plase; otravă și 

momeli otrăvite sau tranchilizante; gazare și afumare; vehicule/automobile în 

deplasare; 

b) pentru păsări – lațuri; cleiuri; cârlige; păsări vii utilizate ca apelante, 

orbite sau mutilate; chemătoare electronice de sunete; aparate electrice capabile 

să ucidă; surse luminoase artificiale; oglinzi și alte obiecte orbitoare; dispozitive 

pentru iluminarea țintelor; dispozitive de ochire cuprinzând un convertizor de 

imagine sau un amplificator de imagine electronic pentru tirul de noapte; 

explozive; curse sau capcane; plase; otravă și momeli otrăvite sau tranchilizante; 

vehicule/automobile în deplasare; 

c) pentru pești – otravă, explozivi; 

d) pentru insecte rare – plase, fileuri, colectare manuală, capcane.”. 

 

           8.  Se completează cu anexele nr. 1-nr. 5 cu următorul cuprins: 

 

„Anexa nr. 1 

la Legea nr. 94/2007 cu privire la rețeaua ecologică 

 

Lista de referință  

a tipurilor de habitate de interes unional 

 pentru care au fost declarate siturile Emerald 

 
Nr. 

crt. 

EUNIS 

 Code 

Denumirea habitatului  

(în engleză) 

Denumirea habitatului  

(în română) 

1.  C1.222 Floating Hydrocharis morsusranae 

rafts 

Comunități plutitoare cu  Hydrocharis morsus-

ranae, 

2.  C1.223 Floating Stratiotes aloides rafts Comunități plutitoare cu Stratiotes aloides 

3.  C1.224 Floating Utricularia australis and 

Utricularia vulgaris colonies 

Colonii plutitoare libere de Utricularia australis și 

Utricularia vulgaris 

4.  C1.225 Floating Salvinia natans mats Covorașe plutitoare libere Salvinia natans 

5.  C1.226 Floating Aldrovanda vesiculosa 

communities 

Comunități plutitoare de Aldrovanda vesiculosa 

6.  C1.25 Charophyte submerged carpets 

in mesotrophic waterbodies 

Covoare scufundate de corofite în rezervoare 

mezotrofe 

7.  C1.32 Free-floating vegetation of 

eutrophic waterbodies 

Vegetație plutitoare liberă în corpuri de apă eutrofe 

 

8.  C1.33 Rooted submerged vegetation of 

eutrophic waterbodies 

Vegetație scufundată înrădăcinată a rezervoarelor 

eutrofe 

9.  C1.3411 Ranunculus communities in shallow water Comunități danubiene cu Ranunculus aquatilis 
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(SR) 

10.  C1.3413 Hottonia palustris beds in shallow water 

(SR) 

Paturi Hottonia palustris în apă puțin adâncă 

11.  C1.4 Permanent dystrophic lakes,ponds and pools 

(SR) 

Lacuri distrofice permanente, iazuri și bazine 

12.  C2.33 Mesotrophic vegetation of slowflowing  

Rivers (SR) 

Vegetația mezotrofă a râurilor care curg lent 

13.  C2.34 Eutrophic vegetation of slowflowing 

Rivers (SR) 

Vegetație eutrofă a râurilor care curg lent 

14.  C3.4 Species-poor beds of lowgrowing 

water-fringing or amphibious vegetation (SR) 

Vegetație cu creștere lentă, săracă în specii, pe 

malul apei sau vegetație hidrofită  

15.  C3.51 Euro-Siberian dwarf annual amphibious 

swards (but excluding C3.5131 Toad-rush 

swards) (SR) 

Iarbă scurtă euro-siberiană cu specii anuale 

hidrofite  

16.  F3.247 Ponto-Sarmatic deciduous 

thickets 

Desișuri de foioase ponto-sarmatice 

17.  F9.1 Riverine shrub Tufărișuri de pe malul râului 

18.  E1.11 Euro-Siberian rock debris swards Grupuri euro-siberiene pe fragmente de rocă 

19.  E1.2 Continental steppes Stepe continentale  

20.  E2.2 Low and medium altitude hay 

meadows 

Pajiști de fân cu altitudine mică și medie 

21.  E3.4   Eutrophic humid grasslands Pajiști eutrofice umede 

22.  E3.5 Moist or wet oligotrophic 

grassland 

Pajiști oligotrofe umede și jilave 

23.  E5.4 Moist or wet tall-herb and fern 

fringes and meadows 

Pajiști umede și comunități de ierburi înalte și 

ferigi 

 

24.  E6.2 Continental inland salt steppes Stepele continentale saline  

25.  G1.11 Riverine Salix woodland Formațiuni riverane de salcie 

26.  G1.21 Middle European stream ash-alder woods Păduri de frasin și arin central europene 

27.  G1.22 Mixed Quercus - Ulmus - Fraxinus 

woodland of great rivers 

Păduri mixte de stejar-ulm-frasin pe râuri mari 

28.  G1.41 Alnus Swamp Woods not on acid peat Păduri mlăștinoase de arin pe turbă neacidă 

29.  G1.414 Steppe swamp Alnus glutinosa woods (CD) Mlaștină de stepă cu Alnus glutinosa 

30.  G1.6 Beech forests Păduri de fag 

31.  G1.7 Thermophilous deciduous woodland Păduri termofile de foioase  

32.  G1A1 Oak-hornbeam forests Păduri de stejar și carpen 

33.  G1A4 Mixed ravine and slope forests Păduri mixte de pantă și vâlcele 

34.  D5.2   Fen-sedge beds Mlaștini cu straturi de rogoz 

35.  D4.1    Rich fens Mlaștini abundente  

36.  D2.226 Peri-Danubian black-white-star sedge fens Mlaștini peridunărene cu rogoz 

37.  H1     Caves Peștere  

38.  X18   Wooded steppe. Stepe împădurite  

 

 

 

Anexa nr. 2 

la Legea nr. 94/2007 cu privire la rețeaua ecologică 
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Lista de referință  

a speciilor de plante de interes unional pentru 

 care au fost declarate siturile Emerald 

 
Nr. 

crt. 

Cod Specia Regiuni 

biogeografice 

  Denumirea 

științifică 

Denumirea în 

română 

Denumirea în rusă 

C
o

n
tin

en
ta

l 

S
tep

ic
 

1. 1428 Marsilea 

quadrifolia 

Trifoiaș de baltă  Марсилия 

четырёхлистная 

 x 

2. 1429 Marsilea strigosa Trifoiaș strigos Марсилея щетинистая  x 

3. 1516 Aldrovanda 

vesiculosa 

Otrățel veziculos  Альдрованда пузырчатая  x 

4. 1805 Jurinea cyanoides Jurinea cianoide Наголоватка васильковая  x 

5. 1831 Luronium 

natans/ Luronium 

natant 

Pătlagină-de-apă-

plutitoare 

 Лурониум плавающий 

 

x  

6. 1902 Cypripedium 

calceolus 

Papucul-doamnei  Венерин башмачок 

настоящий 

x  

7. 1939 Agrimonia pilosa Turicioară 

păroasă 

Репешок волосистый  SR 

8. 2093 Pulsatilla grandis 

 

Dedițel mare Прострел широколистный/ 

Прострел широкоцветный 

x x 

9. 2116 Schivereckia 

podolica/ 

Șiverechie 

podoliană 

Шиверекия подольская/ 

Шиверекия горная 

 x 

10. 2139 Genista tetragona Drobișor-

tetramuchiat 

Дрок четырёхгранный  x 

11. 2249 Carlina 

onopordifolia 

Sita zânelor  Колючник 

татарниколистный 

x  

12. 2287 Colchicum fominii Brăndușă Fomin Безвременник песчаный/ 

Безвременник Фомина 

 x 

13. 2299 Fritillaria montana Bibilică montană Рябчик горный   

14. 4087 Serratula 

lycopifolia 

Gălbinare 

licopifolie 

Серпуха зюзниколистная/ 

Серпуха разнолистная 

x  

15. 4091 Crambe tataria Hodolean tătăresc Катран татарский x  

16. 4097 Iris aphylla ssp. 

hungarica 

Stânjenel de stepă Ирис венгерский/ 

Касатик венгерский  

x  
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Anexa nr. 3 

la Legea nr. 94/2007 cu privire la rețeaua ecologică 

 

 

Lista de referință  

a speciilor de faună de interes unional pentru care au fost declarate siturile Emerald 

 
Nr. 

crt. 

  Cod Speciile  

Regiuni biogeografice 

Denumirea științifică Denumirea în română Denumirea în rusă Continental Stepic 

Mamifere 

1. 1303 Rhinolophus hipposideros  Liliacul mic cu potcoavă Малый подковонос x x 

2. 1304 Rhinolophus  

ferrumequinum  

Liliacul mare cu potcoavă Большой подковонос x x 

3.    1307 Myotis blythii  Liliac comun mic Остроухая Ночница x x 

4. 1308 Barbastella barbastellus  Liliac cârn Западная европейская широкоушка x - 

5. 1318 Myotis dasycneme  Liliac de iaz Прудовая ночница x x 

6.  1323 Myotis bechsteinii   Liliac cu urechi mari Длинноухая ночница x x 

7. 1324 Myotis myotis Liliac comun  Большая ночница x x 

8. 1335 Spermophilus citellus   Popândău european  Европейский суслик x - 

9. 1352 Canis lupus  Lup cenușiu  Волк x x 

10. 1355 Lutra lutra  Vidră euroasiatică  Выдра x x 

11. 1356 Mustela lutreola  Nurcă europeană  Европейская норка x x 

12.   2021 Sicista subtilis  Șoarece săritor de stepă  Степная мышовка - x 

13. 2608 Spermophilus suslicus Popândău cu pete  Крапчатый суслик x x 

14. 2663 Mustela eversmannii Dihor de stepă Степной хорёк x x 

Reptile 

15. 1220 Emys orbicularis Broasca-țestoasă europeană de 

baltă  

Европейская болотная черепаха x x 

16. 1279 Elaphe quatuorlineata Șarpe cu patru dungi  Четырёхполосый лазающий полоз x x 

 

Amfibieni 

17. 1166 Triturus cristatus Triton cu creastă Гребенчатый тритон x x 

18. 1188 Bombina bombina Izvoraș cu burta roșie Краснобрюхая жерлянка x x 

https://ru.qwe.wiki/wiki/Western_barbastelle
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19. 1193 Bombina variegata Izvoraș-cu-burta-galbenă Желтобрюхая жерлянка x - 

Pești 

20. 1105 Hucho hucho Lostriță Лосось дунайский x - 

21. 1130 Aspius aspius Avat  Жерех x x 

22. 1134 Rhodeus sericeus amarus/5339 

Rhodeus amarus 

Boarță Горчак x x 

23. 1138 Barbus meridionalis Câcruse  Балканский усач x x 

24. 1145 Misgurnus fossilis  

 

Țipar Обыкновенный вьюн x x 

25. 1146 Sabanejewia aurata Dunărița золотистая щиповка  x x 

26. 1149 Cobitis taenia Zvârlugă  Обыкновенная щиповка x x 

27. 1157 Gymnocephalus schraetzer Răspăr Полосатый ёрш x x 

28. 1158 Zingel asper Șorțul din Rhône,  Французский чоп x - 

29. 1159 Zingel zingel Fusar-mare  Обыкновенный чоп x X 

30. 1160 Zingel streber Fusar  Малый чоп + + 

31. 1163 Cottus gobio Zglăvoacă  Обыкновенный подкаменщик +  

32. 2011 Umbra krameri Țigănuș  Европейская евдошка - + 

33. 2484 Eudontomyzon mariae Chișcar de râu  Украинская минога x x 

34. 2511 Gobio kessleri/Romanogobio kesslerii  Porcușor de nisip  Днестровский длинноусый пескарь x x 

35. 2522 Pelecus cultratus Sabiță  Чехонь x x 

36. 2555 Gymnocephalus baloni Ghiborț de râu  Ёрш Балона - x 

37. 4125 Alosa immaculata Scrumbie de Dunăre  Черноморско-азовская проходная 

сельдь 

- x 

38. 4126 Alosa maeotic Scrumbie de mare  Черноморско-азовская морская 

сельдь 

- x 

39. 4127 Alosa tanaica Rizeafcă  Азовский пузанок - x 

Nevertebrate 

40. 1014 Vertigo angustior Vertigo angustior  Завиток суженный x - 

41. 1016 Vertigo moulinsiana Melc spiralat  Улитка-завиток Мулена x - 

42. 1032 Unio crassus Unio crassus  Толстая перловица x x 

43. 1042 Leucorrhinia pectoralis Leucorrhinia pectoralis  Стрекоза двухцветная - x 

44. 1044 Coenagrion mercuriale Coenagrion mercuriale  Стрелка южная SR  x 

45. 1052 Hypodryas maturna/ Euphydryas 

 maturna  

Fritilarul scăzut Шашечница матурна x x 

46. 1059 Maculinea teleius/  

Phenagris teleius 

Fluturaș albastru cu puncte 

negre) 

 

Голубянка совершенная x - 
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47. 1060 Lycaena dispar Fluture roșu de mlaștină  Червонец непарный x x 

48. 1078 Callimorpha quadripunctaria/ 6199 

Eupalagia quadripunctaria 

Arhtiidă  Медведица четырёхточечная x x 

49. 1083 Lucanus cervus Rădașcă  Жук-олень x x 

50. 1084 Osmoderma eremita Gândac sihastru  Отшельник обыкновенный SR   

51. 1086 Cucujus cinnaberinus Cucujus cinnaberinus  Плоскотелка красная x - 

52. 1087 Rosalia alpina Croitor alpin Альпи́йский усач/альпийский 

дровосек 

x - 

53. 1088 Cerambyx cerdo Croitorul mare al stejarului ( Большой дубовый усач x SR  

54. 1089 Morimus funereus Croitor cenușiu  Morimus funereus x x 

55. 4011 Bolbelasmus unicornis Cărăbuș cu corn/nasicorn Болбелязм однорогий x x 

56. 4013 Carabus hungaricus Carabida maghiară Венгерская жужелица x x 

57. 4014 Carabus variolosus Gândac măcinat Жук-жужелица чёрного цвета x - 

58. 4026 Rhysodes sulcatus Gândacul striat de scoarțã Ризод бороздчатый x  

59. 4030 Colias myrmidone Gălbior roșcat  Желтушка ракитниковая) x - 

60. 4036 Leptidea morsei Leptidea morsei  Беляночка восточная x x 

61. 4045 Coenagrion ornatum Paleta ornată Стрелка украшенная x x 

62. 4053 Paracaloptenus caloptenoides Calul dracului (Lăcustă) Кобилка калоптеновидна - x 

63. 4064 Theodoxus transversalis Melc acvatic dungat  Theodoxus transversalis x x 
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Anexa nr. 4 

la Legea nr. 94/2007 cu privire la rețeaua ecologică 

 

Lista de referință  

a speciilor de păsări a speciilor de faună de interes unional pentru care au 

fost declarate siturile Emerald 

 
Nr. 

crt. 

Cod Specia 

 Denumirea științifică 

  

Denumirea în română Denumirea în rusă 

Gaviiformes 

1. A001 Gavia stellata Cufundar mic Краснозобая гагара) 

2. A002 Gavia arctica Cufundar polar Чернозобая гагара 

Pelecaniformes 

 

3. A019 Pelecanus onocrotalus Pelican comun  Розовый пеликан 

4. A020 Pelecanus crispus Pelican creț  Кудрявый пеликан 

5. A393 Phalacrocorax pygmeus Cormoran mic Малый баклан 

Ciconiiformes 

6. A021 Botaurus stellaris Buhai de baltă Большая выпь 

7. A022 Ixobrychus minutus Stârc pitic  Малая выпь 

8. A023 Nycticorax nycticorax Stârc de noapte Обыкновенная кваква 

(Ночная цапля 

9. A024 Ardeola ralloides Stârc galben  Жёлтая цапля 

10. A026 Egretta garzetta Egretă mică  Малая белая цапля 

11. A027 Casmerodius albus/ / Ardea 

alba 

Egreta albă/ Egretă mare Большая белая цапля 

12. A029 Ardea purpurea Stârc roșu Рыжая цапля 

13. A030 Ciconia nigra Barză neagră  Чёрный аист 

14. A031 Ciconia ciconia Barză albă  Белый аист 

15. A032 Plegadis falcinellus Țigănuș  Каравайка 

16 A034 Platalea leucorodia Lopătar  Обыкновенная 

колпица 

Anseriformes 

17. A037 Cygnus bewickii Lebădă mică Малый лебедь 

18. A038 Cygnus cygnus Lebădă de iarnă Ле́бедь-клику́н 

19. A060 Aythya nyroca Rață roșie  Белоглазый нырок 

20. A068 Mergus albellus Ferestraș mic Луток 

21. A071 Oxyura leucocephala Rață cu cap alb  Савка 

22. A396 Branta ruficollis Gâscă cu gât roșu  Краснозобая казарка 

24. A397 Tadorna ferruginea Călifar roșu  Огарь 

Falconiformes 

25. A072 Pernis apivorus Viespar  Осоед 

26. A073 Milvus migrans Gaie neagră  Чёрный коршун 

27. A075 Haliaeetus albicilla Codalb  Орлан-белохвост 

28. A080 Circaetus gallicus Șerpar  Змееяд 

29. A081 Circus aeruginosus Erete de stuf  Болотный лунь 

30. A082 Circus cyaneus Erete vânăt Полевой лунь 

31. A084 Circus pygargus Erete sur  Луговой лунь 

32. A089 Aquila pomarina Acvilă țipătoare mică 

/Clanga pomarina 

Малый подорлик 

33. A090 Aquila clanga Acvilă țipătoare/Clanga 

clanga  

Большой подорлик 

34. A092 Hieraaetus pennatus Acvilă pitică Орёл-карлик 

35. A094 Pandion haliaetus  Uligan pescar  Скопа 

36. A097 Falco vespertinus  Vânturel de seară  Кобчик 
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37. A098 Falco columbarius Șoim de iarnă  Дербник 

38. A103 Falco peregrinus Șoim călător Сапсан 

39. A402 Accipiter brevipes Uliu cu picioare scurte  Европейский тювик 

40. A403 Buteo rufinus Șorecar mare  Курганник 

41. A511 Falco cherrug Șoim dunărean  Балобан 

Gruiformes 

42. A119 Porzana porzana Cresteț pestriț  Погоныш 

43. A120 Porzana parva Cresteț cenușiu  Малый погоныш 

44. A121 Porzana pusilla Cresteț  mic Погоныш-крошка 

45. A122 Crex crex Cristel de câmp Коростель 

46. A127 Grus grus Cocor  Серый журавль 

Charadriiformes 

47. A131 Himantopus himantopus Piciorong Ходулочник 

 

48. A132 Recurvirostra avosetta Ciocîntors  Шилоклювка 

49. A133 Burhinus oedicnemus Pasărea ogorului Обыкновенная 

авдотка 

50. A140 Pluvialis apricaria Ploier auriu  Золотистая ржанка 

51. A151 Philomachus pugnax Bătăuș Турухта́н 

52. A166 Tringa glareola Fluierar de mlaștină  Фифи) 

53. A167 Xenus cinereus Fluierar sur Мородунка 

54. A170 Phalaropus lobatus Notatiță cu ciocul subțire  Круглоносый 

плавунчик 

55. A176 Larus melanocephalus Pescărușul cu cap negru  Черноголовая чайка 

56. A177 Larus minutus Pescăruș mic  Малая чайка 

57. A193 Sterna hirundo Chiră de baltă  Речная крачка 

58. A195 Sterna albifrons Chiră mică  Малая крачка 

59. A196 Chlidonias hybridus Chirighiță cu obraz alb Белощёкая боло́тная 

кра́чка 

60. A197 Chlidonias niger Chirighiță neagră  Чёрная болотная 

крачка 

61. A198 Chlidonias leucopterus  Chirighița cu aripi albe Белокры́лая боло́тная 

кра́чка 

Strigiformes 

62. A215 Bubo bubo Buhă mare Обыкновенный 

фи́лин 

63. A220 Strix uralensis Huhurez mare  Длиннохвостая 

неясыть 

64. A222 Asio flammeus Ciuf de câmp  Болотная сова 

Caprimulgiformes 

65. A224 Caprimulgus europaeus Păpăludă  Обыкновенный 

козодой 

Coraciiformes 

66. A229 Alcedo atthis Pescăraș albastru  Обыкновенный 

зимородок 

67. A231 Coracias garrulus Dumbrăveancă  Сизоворонка 

Piciformes 

68. A234 Picus canus Ciocănitoare verzuie  Седой дятел 

69. A236 Dryocopus martius Ciocănitoare neagră  Желна 

70. A238 Dendrocopos medius Ciocănitoare de stejar  Средний пёстрый 

дятел 

71. A239 Dendrocopos leucotos Ciocănitoare cu spatele alb  Белоспинный дятел 

 A429 Dendrocopos syriacus Ciocănitoare de grădină  Сирийский дятел 

Passeriformes 

72. A242 Melanocorypha calandra Ciocârlie de bărăgan  Степной жаворонок 

73. A243 Calandrella brachydactyla Ciocârlie de stol  Малый жаворонок 

75. A246 Lullula arborea Ciocârlie de pădure  Лесной жаворонок 

76. A255 Anthus campestris Fâsa de câmp Полевой конёк 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA


18 

 

C:\Users\Domnica Ciupac\Desktop\SG 13 iulie\site\redactat_12440-ro.doc 

77. A272 Luscinia svecica Gușă albastră Вара́кушка 

78. A293 Acrocephalus melanopogon Privighetoare de baltă тонкоклювая 

камышовка 

79. A307 Sylvia nisoria Silvie porumbacă  Ястребиная славка 

80 A320 Ficedula parva Muscar mic  Малая мухоловка 

81 A321 Ficedula albicollis Muscar gulerat Мухоло́вка-

белоше́йка/ березовка  

82 A338 Lanius collurio Sfrâncioc roșiatic Обыкнове́нный 

жула́н/или сорокопут-

жулан 

83 A339 Lanius minor Sfrâncioc cu frunte neagră  Чернолобый 

сорокопут 

84 A379 Emberiza hortulana Presură de grădină  Садовая овсянка 

85 A533 Oenanthe pleschanka Pietrar negru  Каменка-плешанка 

 

Anexa nr. 5 

la Legea nr. 94/2007 cu privire la rețeaua ecologică 

 

LISTA 

 siturilor Emerald 

 
 

Codul sitului 

 

Denumirea sitului 

Locația 

centrului 

sitului (grade 

zecimale), 

longitudine/ 

latitudine 

 

Suprafața 

(ha) 

Specii de 

păsări, 

(unități) 

 

Alte 

specii 

(unități) 

 

Habitate 

 (unități) 

 

Regiunea 

biogeog 

rafică 

MD0000001 Prutul de Jos 28.0724/ 

45.6176 

1721,0 53 18 8 STE 

MD0000002 Pădurea 

Domnească 

27.4181/ 

47.5847 

6113,0 45 19 3 CON 

MD0000003 Plaiul Fagului 28.0726/ 

47.3009 

5850,0 20 14 3 CON 

MD0000004 Codru  28.3358/ 

47.0831 

6498,0 19 16 4 CON 

MD0000005 Unguri-Holoșnița 28.0458/ 

48.2864 

11180,0 23 21 7 CON 

MD0000006 Caracușeni 26.8288/ 

48.2873 

6992,0 7 14 3 CON 

MD0000007 Codrii Orheiului 28.735/ 

47.3111 

28640,0 15 10 3 CON 

MD0000008 Bahmut-Hîrjauca 28.1392/ 

47.3256 

13260,0 19 6 3 CON 

MD0000009 Codrii Tigheci 28.3651/ 

46.3376 

6466,0 15 4 2 STE 

MD00000010 Codrii Strășenilor 28.5458/ 

47.0667 

18500,0 17 10 4 CON 

MD00000011 Prutul de Mijloc 27.3029/ 

47.7406 

32630,0 31 24 3 CON 

MD00000012 Lacurile Prutului 

de Jos 

28.0875/ 

45.8644 

16420,0 44 14 9 STE 

MD00000013 Nistrul de Jos 29.8258/ 

46.5744 

59200,0 48 22 15 STE 

MD00000014 Stâncile Nistrene 28.2497/ 

48.1567 

4458,0 15 17 3 CON 

MD00000015 Rezina 28.9144/ 

47.655 

3898,0 12 17 1 CON 



19 

 

C:\Users\Domnica Ciupac\Desktop\SG 13 iulie\site\redactat_12440-ro.doc 

MD00000016 Stepa Bugeacului 28.615/ 

46.1069 

49610,0 32 10 2 STE 

MD00000017 Stepa Bălțului 28.4429/ 

47.7755 

12460,0 3 5 2 CON 

MD00000018 Pădurea Hîrbovăț 29.3775/ 

46.8728 

3821,0 9 9 4 STE 

MD00000019 Pădurea Hîncești 28.4914/ 

46.8421 

11290,0 18 8 4 CON 

STE 

MD00000020 Poiana Curătura 28.8673/ 

47.8901 

695,0 7 7 2 CON 

MD00000021 Climăuți de Jos 28.8055/ 

47.9438 

1482,0 6 7 1 CON 

MD00000022 Cărbuna 

 

28.8663/ 

46.717 

678,0 3 4 2 CON 

MD00000023 Lunca Baraboi 27.6539/ 

48.091 

330,0 2 1  CON 

MD00000024 Luncile Bursuceni 27.9753/ 

47.5036 

30,0 2 1 1 CON 

MD00000025 Luncile 

Drăgănești 

28.2714/ 

28.2714 

46,0 2 1 1 CON 

MD00000026 Pădurea Molești-

Rezeni 

28.8158/ 

46.7266 

386,0 3 3 2 CON 

MD00000027 La Castel 27.1512/ 

48.1399 

760,0 11 9 5 CON 

MD00000028 Vila Nisporeni 28.2397/ 

47.0279 

5451,0 15 5 2 CON 

MD00000029 Zăbriceni 27.2343/ 

48.0716 

595,0 7 3 2 CON 

MD00000030 Fetești 27.1164/ 

48.1801 

754,0 7 8 4 CON 

MD00000031 La 33 de vaduri 27.5711/ 

48.4327 

265,0 8 2 1 CON 

MD00000032 Lunca 

mlăștinoasă 

Maramonovca-

Cubolta 

27.7958/ 

48.1919 

212,0 6 2  CON 

MD00000033 Lunca 

mlăștinoasă 

Maramonovca-

Căinari 

27.8514/ 

48.2139 

108,0 5 2  CON 

MD00000034 Aria naturală 

protejată 

„Mestecăniș” 

27.3841/ 

48.4089 

50,0 7 2 4 CON 

MD00000035 Aria naturală 

protejată Ocnița 

27.3841/ 

48.3837 

101,0 4 2 3 CON 

MD00000036 Aria naturală 

protejată „Telița” 

29.3377/ 

46.995 

616,0 5 11 5 CON 

MD00000037 Zberoaia-Prut No data/ 

46.9532 

381,0 2 1 2 CON 

MD00000038 Ostianova 28.5156/ 

46.4717 

278,0 9 1 4 STE 

MD00000039 Măcărești-Prut 27.6536/ 

47.0647 

188,0 3 5 3 CON 

MD00000040 Aria naturală 

protejată 

Trebujeni 

28.9412/ 

47.3137 

1064,0 9 12 3 STE  

MD00000041 Aria naturală 

Seliște-Leu 

28.0909/ 

47.0985 

286,0 4 3 5 CON 

MD00000042 Aria naturală 

Nemțeni 

28.102/ 

46.9151 

288,0 4 3 5 CON 
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MD00000043 Lunca Ialpug 28.5886/ 

46.6224 

62,0 3 3 7 STE 

MD00000044 Lebăda Albă” 28.2327/ 

46.4847 

100,0 3 4 5 STE 

MD00000045 Lunca Antonești 28.2059/ 

46.3327 

177,0 7 2 8 STE  

MD00000046 Canionul 

Vărăncău 

28.4375/ 

48.0438 

731,0 6 7 5 CON 

MD00000047 Dancu-Prut 28.1858/ 

46.745 

177,0 6 2 4 STE 

MD00000048 Chizlear-Stepa 28.53/  

46.6474 

301,0 4 2 4 STE 

MD00000049 Zolonceni 29.1162/ 

47.2353 

225,0 9 2 4 STE 

MD00000050 Dubăsarii Vechi 29.2561/ 

47.1389 

1114,0 10 13 7 STE 

MD00000051 Aflorimentul 

Goian 

28.8758/ 

47.1364 

313,0 3 5 2 STE 

MD00000052 Cimișeni 29.0651/ 

47.0271 

661,0 5 2 2 STE 

MD00000053 Sculeni-Prut 27.5889/ 

47.3297 

153,0 5 4 5 CON 

MD00000054 Chioselia 28.3771/ 

46.1588 

552,0 8 3 3 STE 

MD00000055 Limanul Cahul-

Etulia 

28.436/ 

45.5257 

640,0 24 4 7 STE 

MD00000056 Pohrebeni 28.8785/ 

47.5737 

998,0 11 8 4 CON 

MD00000057 Matrașanca-Orhei 

 

28.9099/ 

47.4804 

128,0 3 3 3 CON 

MD00000058 Rădoaia 28.1199/ 

47.7689 

1430,0 16 6 5 CON 

MD00000059 Sector de stepă 

Vrănești 

28.0934/ 

47.6084 

147,0 6 6 4 CON 

MD00000060 Dobrușa 28.6488/ 

47.8017 

3032,0 18 7 6 CON 

MD00000061 Vîșcăuți  29.0699/ 

47.4146 

205,0 12 8 4 CON 

 
Abrevieri: 

Regiuni biogeografice:  

CON – continentală 

STE – stepică.” 

 

Articolul II. – Legea nr. 86/2014 privind evaluarea  impactului asupra 

mediului (Monitorul Oficial  al Republicii Moldova,  2014, nr. 174-177, 

art. 393), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

 

1. La punctul 1 subpunctul 3) litera a) din anexa nr. 4,  după cuvintele 

„ariilor protejate de stat” se introduc cuvintele „siturilor Emerald”. 
 

2. La  punctul 1 litera a) din anexa nr. 6, după cuvintele „arii protejate” se 

introduc cuvintele „situri Emerald”. 
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Articolul III. – Prezenta  lege  intră  în vigoare la expirarea unui an de la 

data publicării în  Monitorul  Oficial  al Republicii  Moldova.  

 

 

Președintele Parlamentului 

 



Nota informativE
la proiectul legfii pnivintl modificareix unor aqte normative

l. D'enumirea autorurui $i, rrupii .-, , pr.tt.rprrtrh.,a .,rbrrr*, ,ilh-t"r,ri

"3;tll[i{iite 
ce au imp,rs elan,r"*-" 0"t..6 ,t. 

".r 
il.-"iil$t r"*rrrittr.

Proierctul legii este elaborat ir;.d..." r,,'rG;,,.rtililar"",
Anexa )(I, capitolul 16 din Acordul de Asociere intre Repubrica
parte, qi uniunea Europeand Ei comunitatea Europ,tand, ari'ergiei
membre ale acestora, pe de alta parte.

Repnblica Moldova urmeazii a-gi armoniz:a negislafia natio,nald la Directivir92l43loaE a Consiliului privinc[ conservar ea lrrbltatelor naturale: gi a speciilor dlefauna Ei flori salbaticd (in continuare- Directiva I{abitate).
uniunea Euopean?i (uE) dis;puner de instrunr:nte jruiclice ampler in domeniurprotecfiei naturii. Legislafia UE este axatd pe Re1eraua Naturra 2000,,fbnnata djn ,.1

000 de srturi in toate cele 27 de state membre ale uri. irpr*,,oa, acelstea acoperd pesterI rnilion de kilometri pdtrali, ce;ea ce reprezintd aproape (c cincinne din suprafafa
terestrd europeand (18,36 %o),precurn gi o parte irnportantii a rnirilor inconjurdtoare.

crearr:a Relelei Natura 2000 a demarat in 19it9t, candtlE a ardoprtiat primul ar:tlegislativ important in domeniul protecfiei naturii - Directiva 7gl4Lgl,cE} din tzaprilie 1979 privind conservare)a pasarilor sdlbatice (l)i,ect'va .par;ari). Aceastir
protejeazd aproximativ 500 de sper;ii de pasari salbatice din Europa.

Un al doilea instrument, Directiva Habitate, obligil farile UE sa prrot,ejeze habitatele:
Ei speciile de plante qi animale pe cale de disparilie. Directi,rza Habi;tat. tizeazd,in jur:
de I 500 specii de plante gi animalle rare qi ameninla1e gi apr oximat iv 2!.30 de tipuri der
habitate, inclusiv pdduri, paji;ti qi rnlaqtini.

Un alt instrument juridic ellropean, obligatoriu prsp[111 asilgurarea consir3rvarii florei
qi fannei salbatice qi a ltabitatelor lor natnrale si pentm promovaroia cooperdrii
interstatall in materie, este Conven{ia privind conservarr3a viefii rsailbatice gi at
habitatelor naturale din Europa (Berrna,lg79).

pre:,rdzute art. \:,t I ,
l/oldova, pe de ,:r

t\tonrice $i staterl,s

Proir:ctul legii privind rnodififfiir*t,u; f"rt .lbril;,rt drD*.d;politici in domeniul biodiversitdlii din cadr,l Ministerului Lzlediului

Prin ratificarea prin Hotdrdrea Parlarnentultri Republicii N[gldova. Nr. I 54611993 at



Convenfiei de la g*nt R.p,,bli., M"ld"r. ,*
ale Consiliului Europerl, sa participe activ la
naturaftl, a florei gi f'aunei silbatice. inclusiv

comlm cuL farile memllr,e
consler.ri[ii habitatr:l,cr
migratoeu:e, pe cale (lrl

tngajat, in
aLsigurarea

a speciilor
dispari!ie,

Astfel' parfile implicate in respectarea convenfiei de la Berna, se anE\aJeaza sd purLiiin practica politicile nalionale de conservare a flore,i si faunei sdlbatice si a habitatel'r.naturaler' integrarea conservdrii faunei si florei siilbaticer in politicijr: nalionale de:dezvoltire qi de tnediu, incurajarea edtrca{iei Ei pr,rmovarea informafieri cu privire la:necesitatea conservdrii speciilor si habitatelor
In anul 1989, Parfile contractetnte ale conven{iei cle lla Er,erna auL inifiat crearea unrLiinstrumr:nt special pentru protecfia mediului natural al Europei: Reri,eara Emerald.Irnplemt:ntateapropriu-zis5 a credriiRelelei Emerlrld ar inr:;eput atria in lggg dupd r>,:comitet[l pennanent a adoptat in 191)6 Rezolufira nr. 3; privirnd crearea Refe.teiEcologice Pan-europene qi in 1998 - Rez ,lufia nri. 5 pr:ivind regullile pent.r Refeau*Ariilor de Interes Special pentru conservare (Refeaua Ernerald).
obiectivele convenliei de la Berna Ei Direc;tivei l{abitate rrunt pe deplirr

consecvonte' Arnbele sunt documente legale internirfionaler r;are y,izew,.d" conservar(rzl
florei gi faunei s5lbatice ;i a habitatelor naturale. Iryincipa,lele difi:renli: ale acest.rzr
sunt legzrte de teritoriile pe care le aplic6. Prevedrer:'ile Dirocfivei sie ;aplica in statele:
membre ale uniunii lEuropene, iar prevederile (Jonvr:n,tiei - p€) irrtri:g teritorirLrl
european qi o parle a Africii. intr-un anurnit sens, Rr;:feaua l:lrnLerald exti.cle
standard'le de mediu ale uE dinccllo de p;ranilele sarr:r.

Pentru a asigura cornplementaLritatea Ei coerenl;a cornpl,et.d intre Fi.e{eaua Natura_
2000 9i tri'efeaua Emerald orice evraluare a teritoriilor propuse pentruL Relr:aua Emeralr1
se bazea:zd pe aceleagi reguli gi proceduri elabolale pentru Retearua l\tratura -2000,
folosind abordarea bio geo grafi cd.

Inaintt: de a fi acceptate oficial in Refeaua Ernerald tclate teritoriile propuse pent'u
includerea acestora sunt evaluate la nivel biogeografic in ceea ce priverqte suficien{a
lor pentnr atingerea obiectivului final, car"e se referii la supraviefuiri:a pr: te'nen lun,p;
a speciilor Ei habitatelor enumerate in Rezolufia nr. 4 si Rez:olufizr nr. 6 alle:
convenfiei de la Berna, necesitdnd mdsuri speciale dle protecllie.

Astfel, Refeaua Ernerald este echivalentul Refelei Natura 2000 pr: teritoriile !dril.r.non-UE, este un instrument util p,ontru conseryarea i;riilor cle mare .va]loare ecologicli:
si creeazd," baza de cooperare in cadrul unei refele r)lnogener cle teritorii roare acoperii
toatd Europa.

Confolm prevederilor Convenfiei de la Berna, proc,esul de, creare 1Refrolei Erneralcl
include tr<>t faze de implementare:

Faza .l: larile sernnatare ale Conventiei i-qi r:valuea:.2d, resursele naturale 
E1

detennind speciile si habitatele protejate in conforrnitate cu rezolufiile relevante ale:
Convenliei de la Berna qi selecte;azd teritorii poternlfiale ad,ecvate pentru asigurareer
supraviefuirii pe termen lung a spec,iilor gi habitatelor: Refelei ,,Eme1ald','



Faz'a II: Eva"-, .r**ttt"r t*tt*'* p,,dptJJi*; *rliarrd ."id;;
i;:::':;;*;.,':,:^"i:^i: .:r:1: jt rhabitat olor habirat penrru riepare regiunebiogeo1gafica qi evaluarea qtiinfifioa a siturilo* urrriiautl;;;il;H,ffi,:,;:::il;
corespu nd cerinfelor Refelei,

Dacii este cazul, se solicit[ propunerea unor, ;situri sqplime'tare sisiturilol candidate cornitetului permanent in vederera aclopldrii,
Prin procesul biogeografic der r:valuare a propurnerilor rleritoriilor Fiefplei Emerak,(etapa a II-a), se poate lua o decizie cuprivire la rrecer;itatea identific?irii ulterioare apoten{ialelor teritorii ale Refelei Ernerald, pentru a ofer:i o proteclie surrfli*ientd penr'u

runele specii si habitate.
crea:ea Refelei Emerald ester un proces dirramic oaue neoesitii actualizu<>tt

constantd a informaliilor. un rol cheie in acest pfoces il .lioaLcd trucriir:ile gtiinfifice,
inclusiv cercetarea de teren qi colectarea de date relr:vante privrind cjistr:ilbufia speciilor
qi habitatelor din Rezolutiile nr. 4 qinr. 6 gi afiqarea ircestrx dater pe tr[rfi.

"._*+: 
constd in aprobarera la nivel nafionial a teritoriillor incluLr;e in Refear;Lzr

Emerald qi in implementarea actrvitafilor de rqesrronarr,o gi ;;;;;.;rr.,'-r,n,
responsabilitatea autoritalilor na{ionale.

Republica Moldova a iniliat procesul de creare a Rleteleri l}norakj in anul

prezentatrenl

2000
urmare arealizdrii unui proiect pilot snslinut de co'siliul Eurrpr:i.

. o. 
-r,rirrir,, 

gi prelucrare a
datelor t:aracteristice speciilor dlirr Rezolu{ia 6 si haLbitat,elor clin I{ezolufia 4 a
Convenfiei de la Berna, care se intdlnesc pe teritoriul Relrublicii Motdov,.r. Studiul s-a
rezumat la Rezervaliile $tiinfifice ,,prutul de Jos', qi ,,pddurea Domneasoii,,.

Procel;ul a continua.t abia in iar:Lul 2009 odata c;u demerarea prinLului progranl
colnlln al Uniunii Europene gi a;l Consiliului Eur<lpei pentm a sprijrini extindere,z
principiilor Relelei Natura 2000 prin ReJeaua Emerall in Iiuropa de Est srj Caucazul dt:
Sud (in cr:ntinuare - Programul corntm).

Cel de-al doilea Program comLurl (2013-2016) ('fiinanfat de lJniunea Europeand spi

dernlat de Consiliul Eru'opei ,,Suport pentru crearea -Re{elei Eimerald") a avut ca scop
implementarea fazei aII aprocesulrd de creare a Re{r:lei Iirrerald fur7 [Fnidin Europa
Centrala l;i de Est.

Obieclivele generale ale celui de-al doilea Program oomun au fbs1. diseminareaL
filozofiei qi metodologiei Re{elei }{atura 2}}),prornovarea p,rincipriilor rle mediu a1:,
UE-in dorneniul protejdrii hatritatelor Ei speciilor din efaraUrr:ir.urjLi Eruropene.

ln cadul uneia dintre reuniunile de lucru desft;ulate i,n ,paLdrul proier:tului (aprilit:
2013), e4perlii internafionali au dermonstrat clar cd includerea in retea a ;principalelor
arii de conservare (arii naturale protejate de stat) rlin arceste lari nu ar fi suficient:i
pentru a irrdeplini cerinJele pentru construirea Retelei lgme:rakl.

Ca reztltat final al activirtalilor desfdqr.rrate in carlrul proggamului c6rmun (2009-
2076, faza I;i Q Republica Moldo'va a selectat penlru a include in Relnua Emeralcl
154 specir: de plante qi ilnimetle, incllnsiv 14 specii de plemte,140 spec1i de animale:



(pdsari - 80 specrl trr'f"* ffibi.n,=f ,p.r,, pe;d=g sre;r;reptile -2 specii, nevertebrilte - I>_3 despecii si 30 de h:rbrtate.in p'rrioad a 2018 - 2011r, s'''i;;#:;il;,:; il?lX',l;rei de ra Elerna a aprobatin total 6l situri Emerard cu stertut de situri aprobate.

",.^ :::tilT:T::.ll*!eL evidenfiatd a Reierei Emerard din R.epubrlica Moldc,r,aL

consomitent, crearea Rr:felei Emerald va asigru'a respectarea prevecletrilor gi altorconvenlii internafionare, ra care Republica Mord'.va este parte, incru:siy convenfia

:::::1r:::T_r:1'-ro.:it]or 
migratoare de anirnale salbatic,e (Bonn, 1s,79), Acordur

ili;ffi;,;:t;ale convenfiei, prezente per teritoriul repubiicii r:onstituie t 277157 ha,sau g% clinteritoriul fdrii, cu cca 2',4%o mai rnult c.rat suprafala ariilor natruale prot*.1f,te de stat.Repulblica Moldova are responsabilitatea de a demara a III-e:a fa:zd de creare trataToi Il* ^-^t I ffi;-;ffi;":Ernerald care asigurd conservarea lor.

privind ronservarea pdsdrilor mrgratoare de apa afiican-*urasiatice iffi; til;(AEWAlr, Acordul privind conser\/area lili ,cilor in lEuropa (l_o'dra, l99l)

l;jlll]l".l.l fi?*yl.o. :lo-n:tibilirare, p.rt." lir"i".t.r.-."*, "" d;I"rparmonizarea legisrafiei nafionar€g_legiq4ia Uni'nii Europene

::.,r:'lT 
tege transpon. pu4iurnE"tv^sa4y(iirE ., ccr.,ti.,h" di,ilt -r, 199tprivind cr)nservarea habitatelor narurale qi a speciilor de faund qi flora salbatica

Gradul de compatibilitater al Dllsqli vei 92143/criE cu proiectull cle leqe in cauzd,este reflectat in tabelul de 
'concordanfa elaborat conforn prevederilor Hotdr6rii deGuvern nr rrTl/2018 ptlntru aprobareaRegulamentului privind armonizavt"ep legislaie:iRep'blicii Moldova cu legislafia Uniunii Europene.

4' PrinciPalele prevederi artipryi;trr,ri $t .r,td*li;,r., .l--*t.r* 
",;l

::::lrri:?,:?:;ta1e de conLservare favorabild,, ahrabitatelor Ei speciilor,{e flora qi

i;;tffi,'ri"u",i
aaar A^ ^ ^-)-^r- 1 - ^ r ^v r\+v v s, truQllcont de cerinfele economice, sociale Ei culturale qi de caraclerislicile rEgionale sil^^^1^locale.

Proiectul de lege pr:evede conrpletarea Legii nr. 9412007 ctr
ecologica cu un capitol nou ,,capitolul IIIr R.1.uuu Emer;ald,, si
clare privind:

stabilirea unor criterrii clare de selecfie a sit-lor Relelei Eme:rald pe baza 
'neiabordari qtiinfifice: pentnr fiecare specie prioritardi de flord sau faund, se

realizeazd' un inventar Ei se <>laboreazii o harlai, indic6nd localia ar;eqteia.
fi rn-cjionarea Registrului Na!;ional al Relelei Iirnerald
stabilirea sistemului de rnonitoizare a stdr:ii de c,onservarc a tipurilor qi
speciilor de hab'itat natural ;i a faunei gi florei naturale din R.egear,a imerald;

privirro la refeauaL

include prevederi

^rv^ v, uql sr 4rw \urr I\.vLgd,tU 4 I)IllEl al(I,
stabilirea procesului de raportare, cqg_ r'n][rll[e_q{!ry_!n(:i'baize de date qi



ide tendinleroiiu d"*". pd.,l"fiil* ,p..rrl; ,J habrrrt.l% t-
:fl f n1fl decizionare i'gesti;r-,*;;rte.,oura a sir.rilor;obl,so.. n, tatr)? elabordrii de pranurid. r,r,rnug;;,;;;il*ft.,i'oald, ca.e

u oonservarca qi monitor:izarea fiecdrei
itate naturale;
irnpactului activirtililor gi facilitalitc,r
asupra rnediului Fe terifnrinl Pe+al5;i

sare va,n ere'ftiata ln tlmpul evaludrii irnpactului as [rLi
de Le65ea nr. 86/2014 pril.ind evajuarea impri ,ra

Cu trrrivire la tipurrile de actir,'itati, desfbqurate confonn cadmlri le,gafl in teritorirr
sau pe anumrte parfi ale territoriului Refelei Emerinld, resrfricliile
temeiul prezentei legi nu se aplicd la momentul in<;luderii sit-lui i'
al teritoriilor Refelei de Emerald.

In caztrl equarii pr.cesuJlui de creare a Relelei lEmerald
ameninfiiri la adresa bi,cdiy.rritdfii:

sau rLnterdicfiile in
JRelg;istrul nafiorLal

se vor agrava principale'k:

1) distrugerea frzica direrctd (v6natoare, pescuit, exploatare foreritierdr, irnpadurirrorr
terenurilor de vegetafie de stepd ilutohtond, supriariolicitare, incenLdii, ardere filtili,
arat, cariere, recreere qrL urbanizar<>),:,

2) l;chimbarea r:nediilor nattuale (silvatizrzue, fragmentarea ecotopurilgr,
modificarea habitatelor);

3) poluare (biologica, comunrald).

ToJi acegti factori in ultimd instanfa vor contribui la mics,crarea numdlului de spec:ii
qi habitate qi la crearea unor goluri in Refeaua europeand coerentd r1e zone de interes
special de conservare.

Proiectul legii prevr:de complertzLrea prevederilorr expuse in anex e>le 4 qi 6 ale Legii
nr' 8612(114 privind e'n'aluarea irnpactului asupra LnediuluLi cn relerin!:e la Releaira
Ernerald in scopul asigurrarii ervaludrii biodiverr;italii in cazul unor eventualle
activitatile planificate, care pot avea un impact senrnlficativ asupra situriilor Emerald,

5. Funda mentarea economico-financiard
Imple:mentarea priurelor doud feze aprocesului rle creale a re{e:1lei Eimerald a fol;t

finanfat clin contul propgarnului comun al llniunii llruropener qi al Clgnsiliului Elropei
,,Suport tr 

rentru crearea Re{elei EnLerald"
Toate cheltuielile ce vor su.ryeni in urma implementarii proiectului dat., unne azd, a [t

suportate in lirnita rnijloacelor bugetare aprobate perntru ac;estrl sc<tpuri, irrclusiv di1
srrse exte:rne.

AgenLfia de Mediu va asigura planificarea bugetard anurald: Ei p,e telrnen mediu a
resurselot' necesare in acest scopr, corespunzdtor legislafieri in dg.meniul finanfelor
pnblice. ii,n cazul survenirii Llnor r;lLeltuieli nepreviiz:ute, ac,ostea vor fi scoperite din
contul ;i iin lirnita dispornibilitelii allocajiilor aprobate.



/u L'' 'rLr.{ prczrffia ouertte catpgorii de a:iinaturalr: protejate de stat, conform prevederilor Le6;ii 1538,/lggg privincl ariile naturaieprotejale de stat.

Silurile Refelei Ernerald itrmeazd, a fi gerstionate conforrn unLof planuri cle

ffi:iln:fffffi;:ea. 
c2irora wmeazd' a fi acoperita <lin suLrsele rondrprrui Ecorosic

ln2n2qcrrnFnf rrrrto^-X ^ ci -1 !managerlnent urmeazS a fir elatrorzls ps parcurs;ul urrn5torilor r0 
'nl. Mi'ister:ulMediului pla'ificd alocarea acestor sume din Foncl,l Ecologic Naflonal, fn acest scopMinistetului Mediul'r va solicita Ministerulurl lii'anteloi redist.r:iburu:ep aloca{iilor

:::,9"T-"0":t,::"Tut 
t,:*rtr.. Nalional (FEN), in ba:,-a deciziei cqnsiliului de,rur \r'\],rtsrrrulul |o(:administrare in bazade;cizie.i consiliului de administrare al llErrr.

concomitent, va fi prioritizatd elaborarea a.2-3 pla''ri de nra.na€iement pentrusiturile Iimerald care llu au staturf rle arii protejate ce stat in cadrull pro{ectul'i care:

:::::t?:,.1,,l.tuotat de Llniunea Europeand prin intennediur Br{ncii Mondiale irLcadrul Acliunii "European Llnion for Environment/Uniunea nu..p.roitlrffi,";t,i::(EU4En'ironment)", R.ezult atur 4. r : o refea comund de arii proter-ia.te r;u impricareratrE qi fdrilor vecine". Propunerile in acest sens au fbst elabc,rate, coor.clonate cu Banc;aMondialii gi inaintate Bancii Mo'cliale pentru aprobeLre finald.
Beneficiile pe care urnteazd' srd le obfinern clin naturii sr.rib firrmd db bu'uri r;iservicii oferite de cdtr'e ecostlsternele natuiale si semi-natruale ipLcluse in siturileE'merald se incadreazainpal.ru calegorii: 7),servicli de proaluc[ie --sunt rBprezentate

ffi::f:?::T::::::::1ij: ::y:^:tferite re,,urse materriare 
Nrecurn: arimenrepentru oameni 9i furaje: penlru anirnale, fibre, conrLtrustibili., apii o.rl,n.5ii;,'-in*r#.,agregate 'atc';2) servicii de reglare - sunt repreze:nl.ate de capacita{eil ercosistemelclr

enfa gi regla pr:ocesele naturale: reglarea clirnei, a c,aliialii $r;i carLtitdtii de apai,irnpotriva v6nrtttlrti, stabilizarea alunecdrilor de teren etc. 2\onele naturalro
riluspurssc astfel de funcfii rlare, ,in 

anurnite condrl;ii, se doveclesc a ii i;;;l.;;;r"
:::yi1t1 o:t.Tlo,1; 3) servicii de suport reprez,inLd, toater ace:lq uuuniu;,-
indirecte ce derivd din faptul cd e,cosist le f,trizeaza oonctiliiil;r;;il;;;1,,
manifestarea altor beneficii: furnizir,ea de trat pentru divrersitut.ult,rfr[;;:;;;r,,ind^^.,a+ ^^-^t---- - t' ",v,'tadecvat pentru activita{rile un:lane, asigura hetero6Jenitd{ii abioti;[;;..;-;;;;;;r,
cttlturale - teprezintd beneficiiler non- riale olbrite de ecosir,lilr.r.r' i, ,..r"r,urErrLU crc ccoslsitp)Ine. tn aceastii
categorie intrd, spre exemplu, valo:rea istoricd, a anumitor zclne 1&tgraLlq. valoareer
estetici a peisajulrLri, valoarea turisticd sau valoarea spiritualii g.n.ru,{e d.; l;;;;;r,
in ariile nzrtruale a unor activitatri qi simbol ri religioase. | '-

Evaluerrea monetard a acestor servici ecosistermLice pentru, nrpfiUtrLoa Moldova
necesitd studii suplimentare, dar spre comparatie, beneficiile totsie gbtflnute orirr
protejarea celor 3CrO de srituri Natura 2000 din Sco[iaL, depdger;*, u,p.o,{irnaliv, ;; q;;;.
ori costtri,le asociate acerstol sirturi pe:ntru o perioad d dle 25 de ani

Morlul de irLcorpo)rare a pro,iectului in sisteilur,t actekrdrm
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9. Constatlrile expertizei de compratibilitate

constatdrile centrului de RnnonEare a Leeislatieii sunt expusr: in Avizul nr. 3l/0l2-.
126-133 din 06 ianuarie202'2.

I 0. Constatlrile expentizei juridice

Constatdr:ile Ministerulr-ri Justi(iei rsuLnt reflectate in avi"ele nrrn440 rlin
30.12,20'.21 qi nr. 04137r54 dil2t.04,2022.

I L Corrstatlrille altor expertizt::

Proiectul legii a fbst avizat de MinLisrterul Economiei. fvfitnst<Lrl p* !elor, Ministenrl
Educafiei ;i Cercetdrii, A.0, Asrocialia
T'iras" Ei Asociafia Obqteascdl EcoContact.

Internafio'nald, a P'5strr[tori or Rflului ,,Eco-

obiecfiile: si proprLrnerile institufiilcr vjzate snnt expru;e in

vrg0are:

hn plernen tu ea preved eril or;^i..t,rr,,r fi;". it. . rrrd*";
Guverrtttlui privind aprobarea l?lanului-tip de ryLonitorizeue a sta
tipurilc'r de habitat nettural qi a speciilor de faund qi flor[ salbaticei
elabora.rea planurilor de manra6lement pentru sriturire E'reral
managr:ment pentru sitru'ile r,merald, care .,tnneazd, ir Ii a
Ministrului mediului.

in acest soop proiectul prr:r,ede elaborarea planurilor
siturile Ernerald i' da:urs cre l0 ranri de la data apr'bdrii lor la nivel

7 
^enggglg 

.gryultarea p" bti.i ;;.ri..t"l;i
conformitate crr aft. 9 din L.rg;*r3gr2itig p."ri,rd ia nfa in procesul

de

deciziorml Ei a pct.l1. sbp.3) dirL rVletodologia de analizzi. irnpact
fundam:ntare a proiecteror de acte normative aprobata prirn Ho
nr'2312(179, anuntnl ref-eritor la iuiliierea consultdrfior publir:e il Ana
reglernentare (AIR) asup.a pr'iect'lui de lege privind comp
normati've qi proiecrul legii a fbst plasat sp; consultare pe
Ministe'ului Agricultrrii, nezvoltdrii Regionaie ,gi Medi,l,i w\\

lui i4 procesul de

de Guvern
izei impactului de
etarea unor ar:te

ina oficiala a

Jt-ru*gov,*ld lr r:lilF*rivincl_i'i9.;

\n t"i-lrl lL.

l8!,'o9Bier*a-riiorpublice-aruli: ;ki_Je{gu
Actuahnente proiectul legii sri docnmentele alerente s'nt plase

oficial5 a Ministerului Mediului rt,,v .sov,rn<j.

8. Constatlrile expertizei anticorupfie

rtul de experti:zii

din 22.0:\ .2022
i'ver nr. 0612-16t)(;

Iuliana CANI]ARAGIU

r0
te pe pagina welr

Ministru


