
Anexă 

la scrisoarea MM nr. __________din __________ 

 

 

 Raportul 

privind activitatea Ministerului Mediului 

pe parcursul a 100 zile de la investirea Guvernului 

 
 

I. Procesul de  implementare a reformelor pe termen scurt din Notele Informative 

ale partenerilor de dezvoltare 
 

1. Finalizarea analizei necesităților de actualizare a legislației și accelerarea 

procesului de transpunere a cadrului juridic al UE, în conformitate cu AA; 

2. Perfectarea Planurilor de Acțiuni ale Ministerelor și Guvernului pentru 

implementarea Capitolelor 16 și 17 din AA; 

 

Pe parcursul a 100 de zile de activitate a Guvernului, Ministerul Mediului a 

revizuit, a actualizat și a aprobat la ședința Colegiului Planul de activitate pentru anul 

2015, a elaborat propuneri de actualizare a Planului național de implementare a 

Acordului de Asociere RM-UE pentru anii 2014-2016, prezentîndu-le Ministerului 

Afacerilor Externe și Integrării Europene și propuneri pentru Planul de acțiuni al 

Guvernului pentru anii 2015-2016 la capitolul XVI. „Protecția Mediului”, prezentate 

Guvernului. 

 Toate aceste propuneri și documente includ și prevederi legislative, care au drept 

scop transpunerea legislație UE. În ceea ce privește accelerarea procesului  transpunere, 

menționăm că au fost definitivate și inițiată procedura de avizare/reavizare, consultare a 

următoarelor proiecte de acte legislative: 

 proiectul Legii privind accesul la informația de mediu, 

 proiectul Legii privind deșeurile,  

 proiectul Legii privind evaluarea strategică de mediu, 

 proiectul Legii privind introducerea deliberată în mediu și introducerea pe piață a 

organismelor modificate genetic, 

 proiectul Regulamentului privind reducerea conținutului de sulf din anumiți 

combustibili lichizi. 

 

3. Analiza decalajului financiar și îmbunătățirea planificării financiare pentru anul 

bugetar curent și pe viitor. 

Întru asigurarea executării acestei activități, a fost creat prin Ordinul ministrului nr. 

13 din 5 martie 2015 Grupul de lucru responsabil pentru elaborarea Strategiei de 

cheltuieli în domeniul protecţiei mediului și în domeniul aprovizionării cu apă și 

canalizare pentru perioada 2016-2018. Cu suportul proiectului GEF/PNUD 

„Consolidarea capacităţilor de implementare a reformei fiscale de mediu pentru a realiza 

priorităţile ecologice naţionale şi globale” a fost inițiată analiza veniturilor și 

cheltuielilor în sectorul de mediu, necesitățile de resurse, precum și elaborarea 



programelor bugetare  pentru anii 2016-2018. La prima ședință a Consiliului de 

administrare a Fondului Ecologic Național din 28 aprilie a fost aprobat Planul de 

finanțare pentru anul 2015, include cheltuielile din FEN pentru implementarea 

priorităților stabilite pentru anul 2015. 

 

4. Reformarea Fondului Ecologic Național prin adoptarea noului regulament 

prezentat de Ministerul Mediului în vederea sporirii transparenței și eficienței lui; 

de considerat argumentele puternice pentru păstrarea FEN ca Fond public 

extrabugetar, cu statut juridic propriu, conturi bancare proprii, Consiliu de 

Directori dedicați și structuri de administrare. 

 

În contextul Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 

25.07. 2014, fondurile speciale, cum este Fondul Ecologic Național, sunt parte 

componentă a bugetului de stat, avînd cont trezorerial  și nu bancar și este utilizat 

exclusiv pentru finanțarea programelor bugetare de cheltuieli în domeniul mediului. De 

aceea, noul Regulament elaborat de Ministerul Mediului, care prevede reformarea 

Fondului Ecologic Național și păstrarea lui ca Fond public extrabugetar, cu statut juridic 

propriu, conturi bancare proprii, Consiliu de directori și structuri de administrare nu 

poate fi promovat spre aprobare, deoarece contravine prevederilor Legii nr. 181 din 

25.07.2014, iar în procesul de promovare nu va fi susținut de Ministerul Finanțelor. În 

acest sens, Ministerul Mediului a inițiat procedura de reexaminare a proiectului 

regulamentului și de ajustare a acestuia la prevederile legislației în vigoare, astfel ca 

modificările propuse să pună accent pe sporirea transparenței și eficientizarea procesului 

operațional al fondului în raport cu necesitatea finanțării programelor de cheltuieli 

aprobate în domeniu.  

 

5. Elaborarea unui concept pentru reorganizarea instituțională, inclusiv 

argumentarea fezabilității structurii și funcțiilor cheie ale noii Agenții pentru 

Protecția Mediului (EPA). 

 

În perioada de raportare, de nenumărate ori a fost solicitat suportul partenerilor de 

dezvoltare în vederea acordării asistenței consultative necesare pentru a efectua o analiză 

funcțională ale actualelor structuri de mediu și a elabora conceptul de reformă 

instituțională în domeniu. Deoarece acest aspect nu este considerat prioritar pentru 

partenerii de dezvoltare, ministerul a inițiat această activitate cu forțele proprii, fiind la 

etapa de acumulare a informațiilor necesare pentru analiză și evaluare. Conceptul va 

include în sine și aspectul de creare a Agenției de Mediu ca instituție ce va asigura 

implementarea politicii de mediu în RM. 

 

6. Finalizarea elaborării politicilor sectoriale prin adoptarea Strategiei Naționale 

de Protecție a Biodiversității, inclusiv a Planului de Acțiuni, precum și adoptarea 

Strategiei de Dezvoltare a Capacităților de Reducere a Emisiilor. 

 

Strategia privind diversitatea biologică a Republicii Moldova și Planul de acțiuni 

pentru implementarea acesteia a fost aprobat în ședința Guvernului din 13 mai 2015. 



În ceea ce privește proiectul Strategiei de dezvoltare cu emisii reduse, Ministerul 

Mediului a stopat procesul de promovare a acestuia spre aprobare, avînd în vedere faptul 

că pentru luna decembrie, 2015 la Paris, Franța este planificată Conferința Părților la 

Convenția privind Schimbările Climatice (COP 19), la care urmează să fie aprobat un 

nou Acord global privind schimbările climatice. La moment, Ministerul a inițiat procesul 

de elaborare a Contribuției Naționale la acest Acord. Astfel,  procesul de promovare a 

proiectului Strategiei de dezvoltare cu emisii reduse va fi reluat după aprobarea noului 

Acord, care va stabili țintele pentru noi acțiuni în acest domeniu. 

 

7. Evaluarea resurselor umane, organizarea atestării personalului, revizuirea și 

îmbunătățirea fișelor de post și criteriilor de selecție ale personalului de bază. 

8. Evaluarea necesităților de formare profesională, elaborarea programelor de 

formare pentru grupurile-țintă. 

 

La începutul anului 2015 în conformitate cu  HG nr. 94 din 01.02.2013 a fost 

desfășurat procesul de evaluare a performanțelor colective ale structurilor interne și 

subordonate ministerului, iar în conformitate cu prevederile HG nr. 201 din 11.03.2009 a 

fost asigurată implementarea procesului de evaluare a performanțelor profesionale ale 

funcționarilor publici. De Cancelaria de Stat au fost aprobate Statele de personal, în 

conformitate cu care a fost inițiat procesul de ajustare a fișelor de post.  

A fost elaborat și aprobat de Cancelaria de Stat, Programul de  formare 

profesională continuă a personalului Ministerului Mediului, programele de formare 

profesională pentru funcționarii publici debutanți . Întru implementarea acestora, au fost 

delegați la instruiri în perioada de raportare 11 funcționari publici, inclusiv debutanți. 

 

9. A decide cu privire la aderarea la Fondul Verde al Climei, a nominaliza 

Autoritatea Națională Desemnată (AND) pentru acest fond și a solicita suportul 

necesar. Poziționarea țării pentru accesarea finanțării internaționale pentru 

combaterea schimbărilor climatice, inclusiv prin formularea Măsurilor Naționale 

Adecvate de Mitigare (MNAM). 

 

Prin scrisoarea nr. 0105-15 din 15.04.2015 a fost expediată din numele 

Guvernului Secretariatului Fondului Verde al Climei nominalizarea Ministerului 

Mediului al Republicii Moldova ca Autoritate Națională Desemnată pentru Fondul 

Verde al Climei, iar ministrul mediului, dl Serghei Palihovici, în calitate de punct focal 

al Autorității Naționale Desemnată pentru Fondul Verde al Climei. De asemenea, 

Ministerul a solicitat suportul PNUD Moldova pentru finanțarea activităților de 

consolidare a capacităților instituționale  și de dezvoltare a propunerilor de proiecte în 

vederea accesării Fondului Verde al Climei. 

10. Delimitarea clară a responsabilităţilor funcţionale între Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor (MDRC) şi Ministerul Mediului (MM) privind 

elaborarea, planificarea, finanţarea şi implementarea programelor de 

aprovizionare cu apă şi canalizare. 



 

Subiectul privind necesitatea delimitării responsabilităţilor funcţionale între 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor şi Ministerul Mediului în domeniul  

aprovizionare cu apă şi canalizare a fost discutat în cadrul ședinței Consiliului sectorial 

de coordonare a asistenței externe „Mediu, aprovizionare cu apă și canalizare” din 31 

martie 2015. La ședință s-a decis să fie inițiate discuțiile în acest sens. La moment se 

lucrează la nivel de specialiști ai ambelor instituții privind delimitarea funcțiilor 

respective.  

 

11. Evaluarea instituţiilor din sectorul apelor în vederea oferii unui sprijin continuu, 

pe termen lung, pentru consolidarea capacităţilor instituționale atât la nivel 

central (MM), cât şi la nivel de agenţie. 

 

Cu suportul Agenției Elvețiene pentru Cooperare și Dezvoltare (SDC) și Agenției 

pentru Dezvoltare a Austriei (ADA) a fost inițiată elaborarea Notei de concept pentru 

proiectul „Consolidarea cadrului instituțional în sectorul apelor din Republica Moldova”.  

Obiectivele acestui proiect vizează analiza și consolidarea cadrului instituțional în 

sectorul apelor, precum și întărirea capacităților direcțiilor responsabile de domeniu din 

diferite instituții. 

 

12. Definitivarea cerinţelor rămase pentru a transpune standardele UE în cadrul 

juridic şi de reglementare, în conformitate cu AA. 

 

În scopul definitivării cadrului juridic în domeniul resurselor de apă în 

conformitate cu standardele UE, au fost realizate următoarele activități: 

Au fost definitivate și prezentate spre avizare proiectul Hotărîrii Guvernului cu 

privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional al resurselor de apă 

din Republica Moldova (SIRA) și proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la 

modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 894 din 12 noiembrie 2013 cu privire la 

organizarea şi funcţionarea ghişeului unic în domeniul autorizării de mediu pentru 

folosinţa specială a apei. 

Pentru asigurarea implementării prevederilor Directivei 91/271/CEE privind 

epurarea apelor uzate urbane, a fost inițiată cooperarea cu Agenția de Dezvoltare Cehă și 

cu experții din România în vederea oferirii asistenței tehnice necesare, inclusiv prin 

intermediul instrumentului TAIEX, pentru evaluarea situației în domeniul epurării apelor 

uzate urbane și elaborării unui studiu în acest sens cu recomandări de transpunere și 

implementare a Directivei 91/271/CEE. 

 

13. Iniţierea revizuirilor şi modificărilor la normele şi standardele tehnice relevante 

pentru proiectarea şi construcţia reţelelor de AAC. 

 

În perioada de raportare a continuat realizarea proiectului „Implementarea țintelor 

stabilite în baza Protocolului cu privire la Apă și Sănătate”, finanțat de Agenţia Elveţiană 

pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC),  în cadrul căruia se realizează o componentă 



specială ce ține de revizuirea şi modificarea normelor şi standardelor tehnice pentru 

instalații de epurare a apelor uzate la capacități mici (pînă la 200 m
3
/zi și pînă la 5000 

locuitori) și se elaborează un șir de acte normative în acest domeniu.  

 

14. Asigurarea conformării depline a Autorităţii Naţionale de Reglementare în 

Energetică (ANRE) cu obligaţiile sale legale de a acţiona în calitate de autoritate 

independentă de reglementare în sectorul AAC. 
 

ANRE urmează să raporteze despre modul în care s-a conformat prevederilor Legii 

nr. 303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de 

canalizare în domeniul reglementării serviciului public de alimentare cu apă și de 

canalizare. Ministerul Mediului avizează și participă la consultări privind documentele 

elaborate de Agenție. 
 

 

II. Procesul de  implementare a capitolului XVI „Protecția mediului” din 

Programul de activitate al Guvernului pentru anii  2015-2018. 

 

1. Realizarea reformei instituţionale şi funcţionale în sector. 

 

În perioada de raportare, de nenumărate ori a fost solicitat suportul partenerilor de 

dezvoltare în vederea acordării asistenței consultative necesare pentru a efectua o analiză 

funcțională ale actualelor structuri de mediu și a elabora conceptul de reformă 

instituțională în domeniu. Deoarece acest aspect nu este considerat prioritar pentru 

partenerii de dezvoltare, ministerul a inițiat această activitate cu forțele proprii, fiind la 

etapa de acumulare a informațiilor necesare pentru analiză și evaluare. Conceptul va 

include în sine și aspectul de creare a Agenției de Mediu ca instituție ce va asigura 

implementarea politicii de mediu în RM. 

 

2. Integrarea principiilor de dezvoltare durabilă, dezvoltare economică verde şi de 

schimbări climatice în toate sectoarele economiei naţionale. 

 

În perioada de raportare, în procesul de avizare a documentelor de politici, actelor 

legislative și normative sectoriale prezentate de  autoritățile publice centrale (în special 

Ministerul Economiei), au fost prezentate  propuneri  și acțiuni de mediu spre a fi 

integrate în acestea. De asemenea, în cadrul proiectului GEF/PNUD „Suportul 

procesului de adaptare națională a Republicii Moldova la schimbările climatice”, una 

din activităţile principale a căruia este integrarea adaptării la schimbările climatice în 

planurile de dezvoltare ale sectoarelor prioritare și elaborarea planurilor de adaptare 

pentru sectoarele relevante, a fost inițiată elaborarea măsurilor de adaptare la schimbările 

climatice pentru a fi integrate în planurile de dezvoltare ale sectoarelor prioritare. Pentru 

integrare au fost selectate sectoarele energie și transport. Pentru elaborarea planurilor de 

adaptare au fost selectate  sectoarele sănătate și silvicultură. În cadrul proiectului 

ENVSEC „Schimbarea climei și securitatea în bazinul fluviului Nistru”, au fost 



elaborate și aprobate direcțiile strategice și măsurile de adaptare a bazinului fluviului 

Nistru la schimbările climatice. 

  A fost creat  Grupul de lucru inter-ministerial privind promovarea economiei verzi 

în Republica Moldova din care fac parte punctele naţionale focale  

responsabile pentru implementarea Programului UE „Ecologizarea Economiilor în ţările 

Parteneriatului Estic (EaP GREEN)”, și elaborat un plan de acțiuni inter-ministerial 

privind promovarea economiei verzi în Republica Moldova.  

 

3. Crearea unui sistem de monitoring integrat şi de control al calităţii mediului. 

 

A fost inițiat procesul de elaborare a proiectului Programului de monitoring 

ecologic integrat.  

A fost elaborat și prezentat Comisiei Europene proiectul TAIEX „Elaborarea 

sistemului de monitoring integrat de mediu”.   

A fost negociat şi semnat cu Autoritatea Suedeză de Radiologie, Acordul de 

cooperare și finanțare sub formă de grant a achiziţionării şi instalării a 5 staţii automate 

de monitoring în regim on-line a debitului dozei ambientale a radiaţiei γ, cu difuzarea 

sistematică a informaţiei pe panourile de vizualizare, care urmează a fi plasate în centru 

capitalei. 

 

4. Crearea sistemului informaţional integrat de mediu şi asigurarea accesului 

cetăţenilor la acesta. 

 

A continuat implementarea proiectului „Instrumentul European de Vecinătate și 

Parteneriat – Spre un sistem informațional comun de mediu (ENPI-SEIS)” susținut de 

Agenția Europeană de Mediu în cadrul căruia se elaborează proiectul Conceptului 

Sistemului Informațional Integrat de Mediu pentru Republica Moldova.  

 

5. Sporirea nivelului de educaţie şi cultură ecologică a cetăţenilor. 

 

În scopul asigurării unui nivel înalt de educaţie ecologică a populației Republicii 

Moldova și pentru sporirea nivelului de cunoştinţe privind priorităţile în domeniul 

protecţiei mediului şi dezvoltării durabile în rîndurile elevilor, au fost inițiate activități 

de încorporare a educaţiei ecologice în sistemul de educaţie formal.  

În acest sens a fost elaborat cursul opțional școlar „Educația ecologică” pentru 

treptele învățămîntului preuniversitar: primar, gimnazial și liceal. Astfel, pentru toate din 

aceste trepte au fost editate seturi didactice de educație ecologică, care conțin Suport 

didactic și Ghid pentru profesori.  Setul didactic a fost lansat la  27 aprilie 2015 în cadrul 

Salonului Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret, ediţia a XIX-a, la Biblioteca 

Ştiinţifică a Academiei de Ştiinţe a Moldovei și a fost repartizat în bibliotecile 

instituțiilor preuniversitare.  

De asemenea, au fost întreprinse de Ministerul Mediului un șir de acțiuni pentru  

informarea şi conştientizarea publicului din țară cu problematica de mediu, de cooperare 

cu societatea civilă care s-au manifestat prin: 



 mediatizarea activității ministerului și a campaniilor , concursurilor și altor activităţi 

de amploare organizate de către minister, fiind plasate pe site-ul ministerului peste 

100 de informații și comunicate de presă, inclusiv dedicate Zilelor de mediu (Ziua 

Mondială a Zonelor Umede, Ziua Internațională a Pădurilor, Ziua Mondială a Apei, 

Ziua Pămîntului). 

 informarea publicului larg şi atragerea societăţii civile (ONG-uri, grupuri de 

iniţiativă, etc.) în cadrul  acţiunilor  naţionale în domeniul protecţiei mediului,  cum 

sunt: 

- acțiunea globală „Ora planetei”  în cadrul căreia, timp de o oră au fost deconectate 

rețelele electrice de iluminat, au fost organizate Flashmob-ul „60+” și  Flachmob-

ul „60+Moldova”; 

- Caravana Biodiversității, ediţia 2015, consacrată Zilei internaţionale al 

Biodiversităţii,  în cadrul căreia reprezentanții Ministerului Mediului au fost în 4 

localităţi: mun.Chişinău, r-le Căuşeni, Nisporeni şi Cantemir promovînd 

importanța protecției biodiversității și gestionării durabile a resurselor naturale; 

 Organizarea meselor rotunde privind reducerea utilizării pungilor din plastic, privind 

lansarea platformelor de cooperare cu  ONG-urile de mediu și cu reprezentanții 

mediului academic, a conferinței de presă privind prezentarea priorităților 

Ministerului Mediului în anul 2015. 

De asemenea, problemele de mediu din țară au fost discutate și dezbătute în cadrul  

emisiunilor radio-televizate și publicate în fiecare număr al revistelor ”Natura” și 

”Mediul Ambiant”.  

 

6. Implementarea unor mecanisme eficiente de reglementare şi control de mediu: 

autorizaţii integrate de mediu, instrumente economice, taxe ecologice, plăţi pentru 

poluare, răspunderea extinsă a producătorului. 

 

Cu suportul proiectului PNUD/GEF „Consolidarea capacităților de implementare 

a reformei fiscale de mediu pentru a realiza prioritățile ecologice naționale și globale”, a 

fost realizat un studiu privind sistemul actual de taxare a resurselor naturale în Republica 

prin prisma analizei sistemului legislativ în acest domeniu și aplicării bunelor practici 

din Uniunea Europeană privind taxarea resurselor naturale. Studiul a fost lansat în cadrul 

unui Atelier de lucru, la care au fost prezentate recomandări de reformă a sistemului de 

taxare a resurselor naturale. În conformitate cu aceste recomandări, a fost inițiat procesul 

de elaborare a propunerilor de ajustare a  legislației de taxare a resurselor naturale. 

 La fel a fost solicitat suportul partenerilor de dezvoltare în vederea elaborări unui 

nou mecanism de colectare a plăților pentru poluarea mediului, prin excluderea acestui 

proces la posturile vamale. 

 

7. Implementarea sistemului de gestionare integrată a resurselor de apă conform 

principiului de bazin hidrografic.  

 

În perioada de raportare a continuat lucrul asupra procesului de elaborare  a celor 

2 Planuri de gestionare a districtelor bazinelor hidrografice Nistru și Dunărea-Prut şi 

Marea Neagră. Pentru Planul de gestionare a districtului bazinului hidrografic Nistru, cu 



suportul Programului COMPACT, au fost organizate 8 ședințe de consultări publice în  

Otaci, Soroca, Rezina, Orhei, Ştefan-Vodă, Ialoveni, Bălţi şi Chişinău, la care au 

participat reprezentanți ai autorităților publice locale, utilizatorilor de apă, operatorilor 

de servicii de aprovizionare cu apă și sanitație şi reprezentanți ai Asociațiilor Obștești.  

În ceea ce privește proiectul Planului de gestionare a bazinului hidrografic Dunărea-Prut 

şi Marea Neagră,  acesta a fost finalizat, fiind lansate consultările publice în Chișinău. 

 

Asigurarea cetăţenilor Republicii Moldova cu apă potabilă de calitate şi cu 

servicii de sanitaţie. 

 

În scopul asigurării extinderii accesului populaţiei la sisteme şi servicii sigure de 

alimentare cu apă şi la sisteme şi servicii de canalizare, în perioada de raportare au 

realizate următoarele activități: 

A fost inițiat procesul de ratificare a Acordului de împrumut între RM și BERD în 

sumă de 10 mln. Euro și Contractului de finanțare între RM și BEI în sumă de 10 mln. 

Euro în vederea realizării Proiectului de alimentare cu apă în regiunea de dezvoltare 

Nord a Republicii Moldova și creat Comitetul de Coordonare a proiectului. 

  A fost semnat Acordul de finanțare între Ministerul Mediului și Banca Germană 

KfW pentru elaborarea Studiului de fezabilitate de extindere a apeductului Chișinău-

Strășeni-Călărași. 

A fost monitorizat și coordonat procesul de implementare a proiectelor de 

dezvoltare a infrastructurii de alimentare cu apă și sanitație, susținute de partenerii de 

dezvoltare. Astfel, 

 în cadrul proiectului ,,Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în raionul 

Nisporeni: primăriile Nisporeni, Vărzăreşti şi Grozeşti.” s-au valorificat 1,5 mln. 

Euro pentru demontarea şi instalarea conductei principale de apă pe o lungime de 

16,8 km şi construcţia reţelei de distribuţie din s. Grozeşti cu o lungime de 5,4 km. 

 în cadrul proiectului  ,,Complexul de asigurare cu apă potabilă a satelor din raionul 

Hînceşti – localităţile din lunca râului Prut” s-au executat lucrări de construcţie-

montaj la cele 8 platforme A, B, C, D, E, K, L, M) ale rezervoarelor (turnurilor) de 

apă şi la staţia de tratare a apei în sumă de 600 mii lei. 

 în cadrul proiectului „Program de Dezvoltare a Companiilor de apă în 6 raioane”, 

susţinut de BERD, BEI, NIF (Orhei, Hînceşti, Leova, Ceadîr-Lunga, Floreşti, Soroca) 

au fost construite/reconstruite 3,8 km rețea de apă și 0,08 km rețea de canalizare, 927 

branșamente (2781 cetățeni) la rețeaua de alimentare cu apă, au fost valorificate 1,76 

mln. Euro. 

A fost finalizat proiectul finanțat din Fondul Ecologic Național în sumă de 2,3 mln 

lei privind construcția apeductului și a sistemului de canalizare a școlii și grădiniței de 

copii din satul Cîietu, raionul Cantemir.  În cadrul proiectului a fost  reabilitată sonda 

arteziană, construit turnul de apă, reconstruită stația de pompare, construite 8,5 km de  

rețea de apeduct și 652 m de rețea de canalizare.   

În cadrul proiectului “Analiza mecanismelor financiare pentru susținerea 

sectorului AAC în RM”, implementat cu suportul Organizației pentru Cooperare 

Economică și Dezvoltare (OECD) – – a fost elaborat raportul “Dezvoltarea 

mecanismelor naționale pentru susținerea financiară a sectorului de alimentare cu apă și 



canalizare”, în scopul evaluării alternativelor pentru dezvoltarea mecanismelor 

financiare naționale în sector, prioritate fiind acordată accesului echitabil la surse sigure 

de apă și sanitație, în particular, gospodăriilor individuale, la un preț rezonabil. 

A continuat procesul de dezvoltare a cadrului legislativ și normativ în domeniul 

serviciilor de alimentare cu apă și sanitație, fiind elaborate și în proces de avizare:  

 proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea, completarea și abrogarea 

unor Hotărîri ale Guvernului (care prevede aducerea în concordanță a actelor 

normative în vigoare cu prevederile Legii nr. 303 din 13.12.2013 privind serviciul 

public de alimentare cu apă și de canalizare); 

 proiectul Metodologiei de prioritizare a proiectelor de infrastructură a sectorului de 

alimentare cu apă și sanitație; 

 proiectul Ghidului de întocmire a Planului de Siguranţă a Apei pentru un sistem 

public de alimentare cu apă; 

 proiectul Conceptului și Ghidului privind regionalizarea companiilor de apă-canal. 

 

 

8. Îmbunătăţirea calităţii solurilor, managementul durabil al terenurilor, 

reconstrucţia ecologică a terenurilor degradate, afectate de alunecări şi a fîşiilor 

de protecţie a terenurilor agricole. 

A continuat implementarea proiectului Băncii Mondiale „Agricultura 

Competitivă”, și în special a Componentei 3 „Sporirea productivității solurilor prin 

intermediul managementului durabil al terenurilor”, care cuprinde măsuri de consolidare 

a productivității terenurilor prin integrarea gestionării durabile a acestora și a bunelor 

practici agricole și de mediu. Astfel, în cadrul proiectului a fost realizată o evaluare a 

cadrului instituțional, normativ și de politici existent în domeniul gestionării terenurilor 

și elaborat un Raport cu recomandări privind modificarea actelor normative în vigoare și 

ajustarea la legislația la care se face referință în Acordul de Asociere RM-UE, privind 

necesitatea elaborării unei Strategii de protecție a solurilor, a unei Legi a solurilor. AS 

fost finalizat concursul pentru programul II de granturi post-investiționale destinate 

managementului durabil al terenurilor, la care au fost evaluate  71 de dosare ale 

agricultorilor din 20 de raioane ale țării, fiind acceptate pentru finanțare 58 de proiecte în 

sumă de 8,9 mln. lei. Beneficiarii proiectelor au procurat 84 de utilaje pe care le folosesc 

pentru aplicarea practicilor de management durabil al terenurilor pe o suprafață de 37,7 

mii ha.  

 

9. Gestionarea durabilă şi protecţia resurselor minerale utile, inclusiv a resurselor 

de petrol şi gaze naturale. 

A fost inițiat procesul de elaborare a proiectului Strategiei privind gestionarea 

resurselor minerale și a proiectului de Lege pentru modificarea Codului Subsolului, în 

vederea ajustării acestuia la prevederile Directivei  2006/21/CE din 15 martie 2006 

privind gestionarea deșeurilor din industriile extractive. 

 

10. Extinderea suprafeţelor de păduri pînă la 15% din teritoriul ţării şi a ariilor 

naturale protejate de stat pînă la 8% din teritoriu, precum şi asigurarea 

managementului eficient şi durabil al ecosistemelor naturale. 



În scopul realizării acestui obiectiv, a fost definitivată și aprobată în Şedinţa 

Guvernului din 13 mai 2015Strategia privind diversitatea biologică a Republicii 

Moldova pentru anii 2015-2020 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia. 

A fost definitivat pentru publicare manuscrisul Cărţii Roşii al Republicii Moldova, ediţia 

a III-a, care urmează a fi editat în curînd. 

A fost dat startul campaniei de plantare de primăvară, inițiată de Agenția 

"Moldsilva". Acțiunea a fost inclusă în cadrul ciclului de activități planificate cu ocazia 

"Zilei Internaționale a Pădurilor", consemnată la 21 martie la nivel internațional. La 

acțiunea de lansare a campaniei, care a avut loc la pepiniera Întreprinderii Silvice 

„Hînceşti Silva", amplasată în Ocolul Silvic Bozieni, în secția de repicaj, au participat 

conducerea Agenției "Moldsilva", Ministerului Mediului, reprezentanți ai mass-media, 

fiind plantați 3 mii de puieți  (nuc, mălin,  tei, stejar roșu, lemn câinesc). Total în cadrul 

Campaniei au fost realizate lucrări de ajutorare și regenerare pe o suprafață de 2772 ha 

din fondul forestier și de creare a culturilor silvice pe o suprafață de 63 ha din afara 

fondului forestier. 

A fost elaborat de către Agenția „Moldsilva” un proiect privind împădurirea 

terenurilor degradate pe o suprafaţă de 2500 ha în toamna anului 2015, cuprinse în 

Planul naţional de extindere a suprafeţelor cu vegetaţie forestieră pentru anii 2014-2018, 

aprobat prin HG nr.101 din 2014 și prezentat Fondului Ecologic Naţional spre a fi 

acceptat și finanțat. 

 

11. Reducerea riscurilor şi protecţia împotriva dezastrelor. 

 

În cadrul proiectului ENVSEC „Schimbarea climei și securitatea în bazinul 

fluviului Nistru” a fost elaborată și editată broșura „Ce trebuie de făcut în caz de 

inundație?” și prezentată Serviciului Protecției Civile și Situații Excepționale, pentru 

diseminare. De asemenea a fost elaborat Modelul funcționării în cascadă a lacurilor de 

acumulare nistrene, care urmează a fi reglementat în acte normative și aplicat  la luarea 

deciziilor în timp real, în momentul producerii fenomenelor extreme. 

Au continuat lucrările de consolidare a construcțiilor hidrotehnice de protecție 

contra inundațiilor și anume în raza s. Șerpeni, Anenii Noi au fost reparate 150 m de dig 

de protecție contra inundațiilor în sumă de 1,7 mln. lei și în raza s. Palanca, Ștefan Vodă 

s-au reparat 600 m. dig de protecție contra inundațiilor în sumă de 3 mln. lei. 

 Întru prevenirea şi reducerea impactului dezastrelor şi hazardurilor climatice și 

consolidarea capacităţilor Serviciului Hidrometeorologic de Stat în prognozarea timpurie 

şi calitativă a fenomenelor meteo-climatice adverse a continuat implementarea 

proiectului Băncii Mondiale "Managementul dezastrelor și  riscurilor climatice  în  

Moldova” în cadrul căruia au fost evaluate specificațiile companiilor, care au participat 

la licitație pentru achiziționarea stațiilor meteorologice automate și Sistemului 

informațional de vizualizare, prelucrare, editare și producție automatizată a datelor în 

procesul de prognozare. Pentru a asigura implementarea deplină a proiectului a fost 

negociată semnarea Acordului de finanţare suplimentară dintre Republica Moldova şi 

Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare. 

 
 



12. Implementarea măsurilor de reducere a poluării aerului de la sursele de transport 

şi activităţile economice. 

 

A fost inițiată elaborarea proiectului Strategiei privind protecția aerului atmosferic 

în republica Moldova. 

 

13. Dezvoltarea infrastructurii regionale de eliminare a deşeurilor menajere solide şi 

a sistemelor de colectare selectivă şi reciclare a deşeurilor. 

 

Cu suportul GIZ și Agenţiei Cehe pentru Dezvoltare a continuat procesul de 

elaborare a studiilor de fezabilitate privind crearea infrastructurii de gestionare a 

deşeurilor în 5  regiuni din cele 8 planificate în Strategia de gestionare a deșeurilor: 

- Centru - regiunea de management al deșeurilor  2 (r-le Călăraşi, Ungheni, 

Nisporeni);  

- Nord - regiunea de management al deșeurilor 2 (r-le Edineţ, Donduşeni,Briceni, 

Ocniţa);  

- Sud  - regiunea de management al deșeurilor 1 (r-le Leova, Cimişlia, Basarabeasca), 

                regiunea  de management al deșeurilor 2 (r-le Căuşeni, Ştefan Vodă),          

                regiunea de management al deșeurilor 3 (r-le Cantemir, Cahul,Taraclia). 

Au fost inițiate negocierile cu Banca Europeană de Investiții (BEI) privind 

acordarea suportului în  elaborarea Studiilor de fezabilitate pentru celelalte 3 regiuni de 

management al deșeurilor: 

- Centru, regiunea de management al deșeurilor  1 (r-le Strășeni, Hîncești, Ialovei, 

Anenii Noi și Criuleni, Cocieri); 

   regiunea de management al deșeurilor  3 (r-le Rezina, Orhei, Șoldănești, 

Telenești); 

- Nord, regiunea de management al deșeurilor 1 (r-le Drochia,  Sîngerei, Florești, 

Fălești, Soroca, Glodeni, Rîșcani).  

În scurt timp urmează a fi lansat tenderul de selectare a companiilor care vor fi 

antrenate la elaborarea acestor studii.  

 

14. Crearea sistemelor de colectare, tratare, valorificare sau eliminare a fluxurilor de 

deşeuri specifice şi periculoase. 

 

În cadrul proiectului „Inventarierea, evaluarea şi remedierea surselor antropogene de 

poluare în regiunea Dunării de Jos din Ucraina, România şi Republica Moldova”, 

realizat în cadrul Programului  de cooperare transfrontalieră România – Moldova – 

Ucraina, a fost finalizat procesul de evaluare a fluxurilor de deşeuri periculoase, care 

sunt generate anual de către consumatori, precum uleiurile, bateriile şi acumulatoarele 

uzate, tehnică electronică şi de uz casnic, care conţin componente periculoase şi nu pot fi 

eliminate la depozitele de deşeuri. Rezultatele evaluării sunt necesare pentru  

argumentarea necesității creării Centrului de gestionare a deșeurilor periculoase, dar și 

pentru elaborarea documentelor de politici în domeniu și  a actelor legislative și 

normative relevante. 

 



15. Ratificarea şi implementarea Convenţiei de la Minamata cu privire la mercur. 

A fost lansat proiectul  GEF/UNEP „Evaluarea iniţială privind implementarea 

Convenţiei de la Minamata cu privire la mercur în Republica Moldova”, finanţat de 

Fondul Global de Mediu (GEF) prin intermediul Programului ONU pentru Mediu 

(UNEP) în cadrul căruia se realizează o evaluare a cantităților de mercur în RM și modul 

de gestionare a acestora. A fost elaborat un proiect inițial al Legii pentru ratificarea 

Convenţiei Minamata, dar acesta urmează a fi ajustat la recomandările elaborate în 

cadrul proiectului GEF/PNUD menționat.  

 

 

16. Crearea sistemului de gestionare a substanţelor chimice pe întreg ciclul de viaţă. 

 

În cadrul proiectului „Inventarierea, evaluarea şi remedierea surselor antropogene de 

poluare în regiunea Dunării de Jos din Ucraina, România şi Republica Moldova”, 

realizat în cadrul Programului  de cooperare transfrontalieră România – Moldova – 

Ucraina, a fost finalizat procesul de inventariere a stocurilor de deşeuri industriale 

periculoase şi substanţelor chimice cu termen expirat precum şi a stocurilor de mercur, 

acumulate istoric la întreprinderile industriale, instituţii şi organizaţii sau a celor 

depistate şi confiscate de la cetăţeni. În cadrul lucrărilor au fost efectuate unele analize 

de laborator pentru stabilirea compoziției chimice a stocurilor de deșeuri neidentificate, 

precum și pentru determinarea metodelor de eliminare a acestora. Rezultatele evaluării 

sunt necesare pentru elaborarea documentelor de politici în domeniu și  a actelor 

legislative și normative relevante. 

 

17. Promovarea în mediul de business a responsabilităţii corporative în domeniul 

calităţii şi protecţiei mediului natural. 

 

A fost organizat în comun cu Asociaţia Businessului European (EBA Moldova)   

un workshop pe tema „Managementul deșeurilor solide – provocări și oportunități ale 

sectorului privat în calea integrării în UE”. În cadrul evenimentului s-a  

discutat  despre măsurile de limitare a impactului asupra mediului cauzat de producerea 

și eliminarea deșeurilor, îndeplinirea cărora va conduce la ecologizarea localităților, la 

conștientizarea necesității colectării selective a produselor uzate și posibilității de 

reciclare a acestora cu obținerea dividendelor pentru om și natură.  

 

18. Extinderea cooperării internaţionale în domeniul mediului pentru facilitarea 

transferului de tehnologii şi preluarea produselor inovaţionale. 

 

S-au inițiat procedurile de negociere asupra proiectelor Acordurilor de cooperare 

în domeniul protecției mediului între Ministerul Mediului din Republica Moldova și 

Ministerul Mediului din Lituania, Ministerul Agriculturii din Ungaria. Semnarea acestor 

2 Acorduri se preconizează pentru luna iunie, 2015.  



S-au desfășurat un șir de întrevederi cu reprezentații Ambasadei Republicii 

Franceze, Ambasadei Regatului Suediei, Ambasadei Republicii Federale Germane,  cu 

Ambasadorul Republicii Cehe, cu Ambasadorul Republicii Turcia în vederea stabilirii și 

consolidării relațiilor de cooperare în domeniul protecției mediului cu țările pe care le 

reprezintă și facilitării transferului de tehnologii și inovații în domeniu.  

A fost lansat proiectul ”ESCO Moldova - Transformarea pieței pentru eficiența 

energetică urbană prin introducerea companiilor de servicii energetice”, care urmează a 

fi implementat cu suportul  PNUD Moldova, și care își propune să creeze o piață ESCO 

funcțională, durabilă și eficace în Moldova prin convertirea companiilor de 

„engineering” în companii de prestare a serviciilor energetice (ESCO).   Acestea vor 

servi drept bază pentru sporirea eforturilor de reducere a emisiilor de CO2 în sectorul de 

clădiri municipale din Moldova, și de asigurare a eficienței energetice a acestora. 

 

19. Asigurarea participării Republicii Moldova la mecanismele de finanţare în 

domeniul protecţiei mediului la nivel internaţional. 

 

A fost desemnat, din numele Guvernului RM, Ministerul Mediului ca Autoritate 

Națională Desemnată pentru Fondul Verde al Climei, iar ministrul mediului, dl Serghei 

Palihovici, în calitate de punct focal al Autorității Naționale Desemnată pentru Fondul 

Verde al Climei. De asemenea, Ministerul a solicitat suportul PNUD Moldova pentru 

finanțarea activităților de consolidare a capacităților instituționale  și de dezvoltare a 

propunerilor de proiecte în vederea accesării Fondului Verde al Climei. 

Au fost desfășurate întrevederi cu reprezentanții organizațiilor internaționale și 

partenerilor de dezvoltare (BERD, BEI și FIV,  Băncii Mondiale, Agenției Austriece de 

Dezvoltare, Agenției Elvețiene pentru Cooperare și Dezvoltare, PNUD Moldova, 

Institutului de Credit pentru Reconstrucție KfW, Germania, Companiei EPTISA) în 

vederea stabilirii unor relații de cooperare, atragerii investițiilor pentru dezvoltarea 

infrastructurii de mediu și  lansării unor proiecte comune în domeniului protecției 

mediului. 


