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Conştientizarea de către state a faptului că protecţia mediului constituie un element esenţial al 

dezvoltării durabile economice şi o condiţie a stabilităţii politice şi sociale internaţionale pe termen lung a 

dus la dezvoltarea rapidă a răspunderii internaţionale pentru daune ecologice. Acest articol încearcă să 

facă prezentarea generală a domeniului răspunderii internaţionale pentru daune aduse mediului, atât din 

perspectiva cadrului normativ internaţional, cât şi prin prisma jurisprudenţei instanţelor judiciare cu 

caracter internaţional. Au trecut peste trei decenii de când Uniunea Europeană a adoptat primul program 

de acţiune pentru protecţia mediului. De la o abordare sectorială, europenii au trecut la elaborarea de 

strategii de dezvoltare durabilă, integrând mediul în toate componentele politicilor comunitare. Uniunea 

Europeană a adoptat peste 200 de acte lgislative, a dezvoltat un sistem tot mai complex de instrumente, a 

promovat cercetarea şi inovarea tehnologică pentru a găsi tehnologii nepoluante, a dezvoltat ecopieţele, a 

încercat să acţioneze la nivel global în direcţia reorientării politicilor economice către o dezvoltare durabilă 

în toate ţările lumii. 

 

Cuvinte-cheie: protecţia mediului, probleme, perspective, dreptul mediului. 

 

It is obvious that,today, the severity of the environment problematic is still on the agenda in spite of 

intensive efforts at local, regional and international levels. Therefore,it goes without saying that nature 

protection is a must. At the European level,the European Union has, for many years,legislated on 

environmental matters; and compliance whith European environmental law is regulated by the European 

Commission,whit disputes being referable to the European Court of Justice in Luxembourg. The developing 

countries that strive to be admitted in the European Union are currently carrying on programs and 

strategies that enable them to adjust their legislations to the European acquis communautaire.This article 

evaluates the subject of European integration taking into consideration recent developments in the 

enviromnental field,whilst presenting some scientific detailis and discussions.Environmental law is also 

considered not only in the sence of sector-based environmental legislation but in a general conceptual 

framework cammon for Republic of Moldova and based on theoretical as well as practical aspects. 

 

Key words: environmental protection, problems, perspectives, environmental law. 

 

Acest articol prezintă politicile şi legislaţia de mediu ale Republicii Moldova. Pentru a asigura 

o claritate maximă, politicile şi legislaţia de mediu din Republica Moldova sunt divizate în aceleaşi 

secţiuni ca şi legislaţia de mediu a UE, şi anume: guvernarea mediului, aerului, apei, deşeurilor, 

protecţia naturii, prevenirea poluării industriale, cu substanţe chimice şi zgomotului. În timp ce lista 

politicilor şi actelor legislative nu este exhaustivă, publicaţia cuprinde principalele documente 

politice şi acte legislative în domeniul mediului din Republica Moldova. Acest modul descrie, de 

asemenea, cadrul instituţional din sectorul de mediu al Republicii Moldova, oferind o imagine de 

ansamblu a bazei juridice, competenţelor, personalului etc. 
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În ultimele două decenii, pe lângă reformele sale democratice şi de tranziţie la economia de 

piaţă, Republica Moldova a făcut paşi importanţi pentru a dezvolta politica de mediu şi cadrul legal 

şi instituţional aferent. Astfel, politica şi legislaţia de mediu din Republica Moldova este stabilită în 

mai mult de 200 de documente, inclusiv concepte naţionale, strategii, planuri de acţiune, acte 

legislative şi normative1.  

Dreptul la un mediu sănătos pentru toţi cetăţenii este garantat de Constituţia Republicii 

Moldova2 din 1994 – actul juridic suprem al ţării care defineşte drepturile, libertăţile şi 

responsabilităţile fundamentale ale cetăţenilor. Constituţia solicită tuturor persoanelor fizice şi 

juridice să fie responsabile pentru prejudiciul cauzat sănătăţii şi bunăstării unei persoane, ca urmare 

a unor contravenţii ecologice. Aceasta prevede că protecţia mediului, conservarea şi protecţia 

monumentelor istorice şi culturale constituie o obligaţie a fiecărui cetăţean, în timp ce statul asigură 

restabilirea şi protecţia mediului, precum şi echilibrul ecologic.  

Procesul de formulare a politicilor şi a legislaţiei este influenţat de mai mulţi factori. De la 

declararea independenţei sale în 1991, Moldova a fost treptat integrată în procesele globale şi 

regionale de mediu, devenind parte la cele mai importante acorduri multilaterale în domeniul 

mediului (AMM). Participarea activă a ţării în AMM-urile internaţionale a contribuit în diferită 

măsură la formularea politicii de mediu şi a cadrului legislativ în Republica Moldova. 

Un alt impuls întru integrarea aspectelor de mediu în politicile naţionale de dezvoltare este 

legat de Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (ODM), stabilite în 2005 de către Guvernul 

Republicii Moldova. Aspectele de mediu sunt abordate în cadrul ODM 7 – pentru a asigura că 

durabilitatea mediului include obiective specifice legate de împădurire, zone protejate, accesul la 

sistemele îmbunătăţite de canalizare şi salubrizare. Obiectivele sunt împărţite în etape, până în anii 

2006, 2010 şi 2015. 

Aspiraţia de integrare europeană este o forţă motrice importantă de dezvoltare şi revizuire a 

legislaţiei de mediu în scopul armonizării acesteia cu Acquis-ul comunitar. Republica Moldova şi-a 

luat angajamentul de a asigura compatibilitatea treptată a legislaţiei naţionale cu cerinţele legislaţiei 

Uniunii Europene în cadrul Acordului de Parteneriat şi Cooperare (APC) cu UE3, intrat în vigoare 

în iulie 1998. Armonizarea legislaţiei la cerinţele UE este, de asemenea, evidenţiată în cadrul 

Planului comun de Acţiuni UE–Moldova de trei ani, adoptat în februarie 2005. În consecinţă, în 

ultimii ani, ţara a luat măsuri concrete în vederea alinierii legislaţiei sale la directivele UE, inclusiv 

în sectorul de mediu. 

Politica de mediu şi dezvoltarea cadrului său instituţionalizat sunt, de asemenea, influenţate 

de procesele de reformă naţională, desfăşurate în Republica Moldova, cum ar fi reforma cadrului de 

reglementare pentru activitatea de întreprinzător. 

                                                 
1 Termenii de „acte juridice şi normative” sunt definiţi în Legea cu privire la actele legislative din 2001 şi în Legea cu 

privire la actele normative din 2003 […] şi, respectiv, sunt folosiţi în terminologia juridică din RM. De fapt, actele 

juridice trebuie să fie înţelese ca legislaţie primară (constituţie, legi), în timp ce actele normative sunt considerate a fi 

toate tipurile de legislaţie secundară, cum ar fi Hotărârile de Guvern cu regulamente anexate, standarde tehnice etc. 
2 Constituţia Republicii Moldova, adoptată de Parlament la 29 iulie 1994, În: Monitorul Oficial, nr.1 din 18 august 

1994. 
3 http://www.delmda.ec.europa.eu/eu_and_moldova/pdf/pca_moldova_en.pdf 
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Principalele aspecte ale Reformei administraţiei publice din Republica Moldova sunt stabilite 

în Strategia de reformă a administraţiei publice centrale4 din 2005, care are ca scop stabilirea unui 

sistem modern şi eficient al administraţiei publice centrale (APC), în conformitate cu principiile de 

bună guvernare prin reorganizarea guvernului central, optimizarea procesului decizional şi perfec-

ţionarea managementului resurselor umane şi a finanţelor publice. În urma unei analize funcţionale, 

folosind o abordare sistemică bazată pe complementaritatea reciprocă şi eficienţa organizaţională, 

au fost redefinite o serie de funcţii şi structuri ale administraţiei publice centrale. Ministerul mediu-

lui este una dintre autorităţile reorganizate şi numărul de personal al acestuia a crescut de la 33 la 51 

de persoane. 

 Reforma cadrului de reglementare a activităţii antreprenoriale5 sau Reforma de reglementa-

re, care a început în 2004, are drept scop îmbunătăţirea sistemului de reglementare vizavi de activi-

tăţile antreprenoriale. În special, aceasta a declanşat o revizuire a tuturor actelor juridice cu scopul 

de a identifica şi de a abroga actele care creează obstacole în calea dezvoltării activităţii de afaceri. 

Ca rezultat, a fost întocmit un Registru de acte oficiale. Acest proces a condus la anularea unei serii de 

acte legislative de mediu, în special a unor standarde sovietice vechi de calitate a mediului, care nu au 

fost înlocuite până în prezent, creând un anumit nivel de incertitudine şi confuzie. În plus, reforma a 

introdus procesul de evaluare a impactului de reglementare pentru noile acte legislative. Mai mult 

decât atât, reforma de reglementare a avut drept scop reducerea numărului controalelor de stat al 

activităţilor antreprenoriale, intensificarea controlului calităţii şi responsabilităţii autorităţilor de 

control şi revizuirii autorizaţiilor, remisiunilor şi certificatelor eliberate de către autorităţile publice. 

În timp ce factorii nominalizaţi supra au jucat un rol major în formularea legislaţiei şi politicii 

de mediu în Republica Moldova, situaţia actuală a legislaţiei şi politicii de mediu are un context, de 

asemenea, şi în raport cu starea reală a factorilor de mediu din Republica Moldova. 

Problemele de mediu în Republica Moldova 

Gestionarea apei şi a deşeurilor sunt problemele de mediu prioritare în Republica Moldova. 

După cum s-a menţionat în Raportul Guvernului „Relansăm Moldova” din 2010, starea 

                                                 
4 Adoptată prin Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Strategiei de reformă a administraţiei publice centrale în 

Republica Moldova nr.1402 din 30 ianuarie 2005. În: Monitorul Oficial, nr.1-4 din 06 ianuarie 2006. 
5 Cadrul juridic al reformei de reglementare este stabilit de o serie de acte legislative şi normative: Hotărârea 

Guvernului despre reforma reglementării de stat a activităţii antreprenoriale nr.141 din 17 februarie 2004. În: Monitorul 

Oficial, nr.35-38 din 27 februarie 2004; Legea privind revizuirea şi optimizarea cadrului normativ de reglementare a 

activităţii de întreprinzător nr.424 din 16 decembrie 2004. În: Monitorul Oficial, nr.1 din 1 ianuarie 2005; Hotărârea 

Guvernului privind perfecţionarea sistemului de control de stat specializat nr.862 din 26 iulie 2004. În: Monitorul 

Oficial, nr.131 din 31 iulie 2004; Hotărârea Guvernului cu privire la Nomenclatorul autorizaţiilor, permisiunilor şi 

certificatelor eliberate de către autorităţile administrative centrale şi organele subordonate acestora persoanelor juridice 

şi fizice pentru practicarea activităţii antreprenoriale nr.920 din 30 august 2005. În: Monitorul Oficial, nr.126-128 din 

23 septembrie 2005; Hotărârea Guvernului cu privire la Registrul actelor oficiale de reglementare a activităţii de 

întreprinzător nr.1030 din 3 octombrie 2005. În: Monitorul Oficial, nr.132-134 din 7 octombrie 2005; Hotărârea 

Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului şi 

abrogarea unor acte normative nr.275 din 16 martie 2006. În: Monitorul Oficial, nr.51-54 din 31 martie 2006; Legea cu 

privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător nr.235-XVI din 20 iulie 2006. În: Monitorul 

Oficial, nr.126-130 din 11 august 2006; Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Metodologiei de analiză a 

impactului de reglementare şi de monitorizare a eficienţei actului de reglementare nr.1230 din 24 octombrie 2006. În: 

Monitorul Oficial, nr.170-173 din 2006; Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Strategiei de reformă a actului de 

reglementare de stat a activităţii de întreprinzător nr.104 din 1 februarie 2007. În: Monitorul Oficial, nr.021 din 16 

februarie 2007. 
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infrastructurii de alimentare cu apă şi canalizare este extrem de precară, jumătate din populaţia 

Republicii Moldova, în particular în zonele rurale, nu dispune de acces la surse sigure de alimentare 

cu apă şi la un sistem mai performant de canalizare. Circa 90% din gospodăriile casnice rurale nu 

dispun de instalaţii de bază de alimentare cu apă şi canalizare în locuinţele lor. Accesul la surse 

sigure de apă şi sisteme mai performante de canalizare este considerat drept principală provocare. În 

acest context, o prioritate a Guvernului este îmbunătăţirea politicii cu privire la apă şi deşeuri şi 

armonizarea cu legislaţia UE, împreună cu dezvoltarea infrastructurii de alimentare cu apă şi 

canalizare. 

Gestionarea deşeurilor. Gestionarea deşeurilor este, de asemenea, o problemă prioritară. 

Acest lucru se datorează faptului că ţara se confruntă cu dificultăţi la toate etapele de gestionare a 

deşeurilor (colectare, transport, tratare, valorificare şi eliminare)6. Conform datelor statistice, în anul 

2008, volumul deşeurilor de producţie a crescut la 3,5 mil. tone, iar deşeurile periculoase formate în 

2008 au constituit 756,5 tone7. 

Degradarea apelor de suprafaţă şi subterane. Poluarea apelor de suprafaţă este o problemă, 

deşi variază în grad. Republica Moldova face parte din bazinul Mării Negre, sistemul său de râuri 

fiind format din mai mult de 3.000 de râuri şi râuleţe. Cele mai mari sunt fluviile Nistru şi Prut. 

Potrivit Indicelui Poluării Apei (IPA), principalele fluvii Nistru şi Prut sunt poluate moderat (ca-

tegoriile III-IV), în timp ce râurile mai mici, astfel precum Răut şi Bâc, sunt mai poluate (categoriile 

IV-VI), la o scară unde I este cel mai puţin şi VI cel mai mult poluat. Calitatea apei fluviului Nistru 

este importantă, deoarece este principalul corp de apă de suprafaţă din ţară, care furnizează apă 

pentru 82% la sută din populaţia Chişinăului şi fiind sursa pentru 56% din totalul apei captate8. 

Principalele surse de poluare a resurselor de apă sunt surse punctiforme, şi anume, deversarea 

apelor reziduale insuficient epurate sau neepurate şi a surselor difuze, în special a apei de ploaie 

drenate de pe teritoriul localităţilor şi scurgerile de pe terenurile agricole şi depozitele de gunoi9.  

Cea mai mare parte a apei subterane nu corespunde standardelor de calitate şi cerinţelor faţă 

de apa potabilă din cauza concentraţiilor excesive de substanţe chimice (fluor, fier, hidrogen 

sulfurat, cloruri, sulfaţi şi mineralizare excesivă)10. Resursele de apă subterană nu sunt distribuite 

uniform pe teritoriul întregii ţări11. Apele subterane reprezintă principala sursă de apă potabilă 

pentru peste 1,5 mil. de locuitori din zonele rurale şi cca 300.000 locuitori din oraşele mici şi 

mijlocii. Calitatea apelor freatice a fost deteriorată de nitraţi, amoniac, cloruri şi poluare 

microbiologică. Concentraţia medie a nitraţilor în fântâni a depăşit limitele maxime admisibile. 

Deteriorarea semnificativă a apelor de suprafaţă şi a celor subterane în Moldova prezintă ameninţări 

serioase pentru sănătatea umană12. 

                                                 
6 Ministerul Mediului, Proiectul Strategiei Naţionale privind Gestionarea Deşeurilor, septembrie 2010. 
7 Ministerul Mediului, Inspectoratul Ecologic de Stat, 2008. Starea mediului şi activitatea Inspectoratului Ecologic de 

Stat din 2009. 
8 UNECE, Al doilea Studiu/revizuire a Performanţei în domeniul Protecţiei Mediului, Republica Moldova, 2005. 
9 Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale, Inspectoratul Ecologic de Stat, 2008. Starea mediului şi activitatea 

Inspectoratului Ecologic de Stat din 2007. 
10 UNECE, Al doilea Studiu de performanţe în domeniul protecţiei mediului, Republica Moldova, 2005. 
11 UNECE, Studiul de performanţe în domeniul protecţiei mediului, Republica Moldova, 1998.  
12 http://www.waterwiki.net/index.php/Read_more_about_water_resources_in_Moldova 
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Degradarea solului. Terenurile agricole acoperă circa 75,6% din teritoriul ţării, în timp ce 

ecosistemele naturale şi seminaturale constituie cca 15% la sută din teritoriu13. Exploatarea 

intensivă a terenurilor agricole şi utilizarea unor tehnologii nedurabile au condus la un impact 

distructiv asupra solului şi, drept consecinţă, la reducerea semnificativă a productivităţii14. Lipsa de 

informaţii şi know-how, în special accesul limitat al populaţiei rurale la informaţii cu privire la 

utilizarea eficientă a terenurilor, conduce la utilizarea tehnologiilor proaste de cultivare şi rotaţia 

insuficientă a culturilor. În timp ce în prezent nu există acte legislative ale UE care să cuprindă 

protecţia solului.  

Păduri şi stepe. Moldova, de asemenea, se confruntă cu un dezechilibru ecologic datorat 

faptului că suprafaţa actuală a pădurilor şi a altor tipuri de vegetaţie forestieră este insuficientă 

pentru a răspunde necesităţilor de menţinere a unui echilibru ecologic adecvat. Decalajul dintre 

suprafaţa forestieră actuală de aproximativ 11% şi nivelul optim al acestui indicator (25-30%) 

subliniază importanţa acestei probleme15. Procentul de împădurire diferă foarte mult de la zonă la 

zonă, iar acoperirea cu pădure este destul de limitată şi fragmentată16. Consecinţele acestui 

dezechilibru au impact asupra climei, şi creează alte pericole (secete, inundaţii, alunecări de teren, 

eroziune etc.), care au impact asupra sănătăţii şi calităţii vieţii populaţiei şi asupra mediului. 

În mod similar, stepele din Moldova sunt serios ameninţate. În trecut, comunităţile de stepă 

acopereau circa două treimi din teritoriul Republicii Moldova. În prezent, comunităţile naturale de 

stepă s-au păstrat doar pe suprafeţele mici şi izolate, care ocupă 1,9% din suprafaţa totală a ţării. 

Formaţiunile naturale reprezintă doar 4% din toată suprafaţa. Starea diversităţii floristice a 

ecosistemelor de stepă este nesatisfăcătoare pe teritoriul întregii ţări, cauzată de păşunatul excesiv şi 

neorganizat, precum şi de reducerea suprafeţelor cu vegetaţie de stepă17.  

În ceea ce priveşte calitatea aerului atmosferic, principala sursă de poluare a aerului este 

transportul rutier, cu o cotă de 88,6% din totalul emisiilor. 

Politica de mediu 

Politica de mediu în Republica Moldova este stabilită într-o serie de concepte politice, 

strategii şi planuri de acţiune. Aici oferim o imagine de ansamblu privind cerinţele principale de 

elaborare a politicii, cadrul general de elaborare a politicii şi a documentelor de politici sectoriale. 

Rezumatul documentelor de aplicare a principalelor documente de politici generale şi 

sectoriale este prezentat infra. 

Principalele politici şi documente de politică sectorială. Cadrul general de elaborare a 

politicilor din Moldova cuprinde următoarele documente de politici:  

● Programul Naţional „Satul Moldovenesc” 2005-2015; 

● Strategia Naţională de Dezvoltare 2012-2020; 

● Programul de stabilizare şi relansare economică pe anii 2009-2011; 

                                                 
13 Raportul Naţional al Dezvoltării Umane 2009/2010 în Moldova. Schimbările climatice în Republica Moldova. 

Impactul socioeconomic şi opţiunile de politici pentru adaptare (2009). 
14 UNECE, Al doilea Studiu de performanţe în domeniul protecţiei mediului, Republica Moldova, 2005. 
15 Ibidem. 
16 Raportul Naţional al Dezvoltării Umane 2009/2010 în Moldova. Schimbările climatice în Republica Moldova. 

Impactul socioeconomic şi opţiunile de politici pentru adaptare (2009). 
17 Ministerul Mediului, Al patrulea raport naţional privind diversitatea biologică (2010). 
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● Programul de activitate a Guvernului „Integrare Europeană: Libertate, Democraţie, 

Bunăstare”, 2009; 

● Relansăm Moldova, 2010. 

Principalele documente de politici, care definesc cadrul politicii de mediu din Moldova sunt: 

● Concepţia politicii de mediu, 2001; 

● Planul Naţional de acţiune pentru sănătate în relaţie cu mediul 2002-2011; 

● Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (ODM), stabilite în 2005; 

● Programul Naţional de asigurare a securităţii ecologice în 2007-2015; 

Documentul de politică care se axează pe aspectele bunei guvernări: 

● Proiectul Planului de acţiuni pentru implementarea Convenţiei de la Aarhus în Republica 

Moldova. 

Documentele de politici care abordează problemele de calitate a aerului includ: 

● Programul de diminuare a poluării aerului atmosferic de către mijloacele de transport auto 

2002-2010; 

● Programul naţional de conservare a energiei pentru anii 2003-2010; 

● Strategia energetică a Republicii Moldova până în anul 2020; 

● Planul de acţiuni pentru redresarea situaţiei în domeniul siguranţei traficului rutier până în 

anul 2014. 

Documentele de politici privind calitatea apei şi gestionarea resurselor de apă cuprind: 

● Schema de protecţie a localităţilor din Republica Moldova împotriva inundaţiilor, 2000; 

● Concepţia politicii naţionale în domeniul resurselor de apă, 2003; 

● Programul de alimentare cu apă şi de canalizare a localităţilor din Republica Moldova până 

în anul 2015; 

● Strategia privind aprovizionarea cu apă şi canalizare a localităţilor din Republica Moldova 

2008-2025; 

● Elaborarea proiectului Strategia naţională privind dezvoltarea resurselor de apă; 

● Elaborarea Strategiei de management al riscurilor de inundaţii, 2011. 

Gestionarea deşeurilor este abordată în următoarele documente de politici: 

● Programul naţional de valorificare a deşeurilor de producţie şi menajere până în anul 2010; 

● Concepţia salubrizării localităţilor din Republica Moldova, 2007; 

● Proiectul Strategia naţională pentru gestionarea deşeurilor 2011-2020. 

Principalele documente de politici în domeniul protecţiei naturii sunt:  

● Programul naţional de acţiuni pentru combaterea deşertificării, 2000; 

● Strategia naţională şi Planul de acţiuni în domeniul conservării diversităţii biologice, 2001; 

● Strategia dezvoltării durabile a sectorului forestier, 2001;  

● Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei dezvoltării durabile a sectorului forestier 

în perioada 2003-2020; 

● Programul de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solului pentru perioada 

2003-2010. 

Documentele de politici care abordează substanţele chimice includ: 

● Programul naţional de suprimare eşalonată a substanţelor ce distrug stratul de ozon, 1999; 
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● Strategia naţională cu privire la reducerea şi eliminarea poluanţilor organici persistenţi 

(POP) şi Planul Naţional de implementare a Convenţiei de la Stockholm privind POP, 2004; 

● Proiectul Programului naţional privind managementul durabil al substanţelor chimice până 

în anul 2020, elaborat de Ministerul Mediului18; 

● Participarea la elaborarea Planului de management pentru suprimarea eşalonată a 

hidroclorofluorocarburilor (HCFC). 

Problemele în domeniul OMG-uri sunt abordate în următoarele documente de politici: 

● Concepţia naţională a agriculturii ecologice, fabricării şi comercializării produselor 

alimentare ecologice şi genetic nemodificate, 2000; 

● Strategia naţională şi Planul de acţiuni în domeniul conservării diversităţii biologice, 2001; 

● Planul de acţiuni privind securitatea biologică în Republica Moldova pentru perioada 2009-

2015. 

În general, documentele de politici din sectorul protecţiei mediului duc lipsă de prioritizare a 

acţiunilor şi sunt puţin orientate spre ameliorarea mediului; cu excepţia ODM-urilor, documentele 

de politici nu stabilesc ţinte cuantificabile de mediu. 

Cerinţe pentru elaborarea politicilor. Principalele cerinţe pentru elaborarea documentelor de 

politici în Republica Moldova sunt stabilite în conformitate cu Legea privind actele normative ale 

Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale19 din 2003; Regulile 

de elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de politici din 200720; Legea privind 

transparenţa în procesul decizional din 200821 şi Regulamentul cu privire la procedurile de 

asigurare a transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor din 201022.  

Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei 

publice centrale şi locale din 2003 stabileşte regulile pentru iniţierea, elaborarea, avizarea, 

consultarea publică, expertiza, redactarea şi emiterea actelor normative elaborate de Guvern şi alte 

autorităţi ale administraţiei centrale şi locale. 

Regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de politici din 2007 urmăresc 

scopul de a perfecţiona procesul decizional şi calitatea documentelor de politici, precum şi să 

asigure transparenţa şi procesul participativ în elaborarea documentelor strategice. Regulile de 

elaborare a documentelor de politici determină diferenţa dintre diverse tipuri de documente, 

metodologia de elaborare a acestora, implementarea, monitorizarea şi evaluarea la nivelul 

ministerelor şi altor autorităţi administrative centrale. Reglementările clasifică tipurile şi ierarhia 

documentelor de politici, după cum urmează: concepţie, strategie, program şi plan. Cerinţele 

unificate stabilesc noţiunea de „documente de politici”, tipologia documentelor, structura, formatul 

şi standardele de calitate, cerinţele de monitorizare şi evaluare a rezultatelor implementării acestora. 

                                                 
18 http://mediu.gov.md/md/pcspp/ 
19 Legea cu privire la actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale 

nr.317 din 18 iulie 2003. În: Monitorul Oficial, nr.208-210 din 03 octombrie 2003.  
20 Adoptate prin Hotărârea Guvernului nr.33 din 11 ianuarie 2007. În: Monitorul Oficial, nr.06 din 19 ianuarie 2007. 
21 Legea privind transparenţa în procesul decizional nr.239 din 13 noiembrie 2008. În: Monitorul Oficial, nr.215-217 

din 5 decembrie. 
22 Adoptat prin Hotărârea Guvernului cu privire la implementarea Legii nr.239 din 13 noiembrie 2008 privind 

transparenţa în procesul decizional. În: Monitorul Oficial, nr.30-31/161 din 26 februarie 2010. 
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Etapele de elaborare a documentelor de politici: 

1) Identificarea problemei. 

2) Colectarea şi analiza informaţiei. 

3) Formularea propunerii de politici, cu definirea problemei, obiectivelor politicii, 

beneficiarilor şi a scenariilor de implementare. 

4) Efectuarea analizei de impact pentru scenariile de politici (SWOT). 

5) Consultarea scenariilor de politici şi a exhaustivităţii riscurilor pe verticală în cadrul 

instituţiei iniţiatoare a politicii şi la nivelul unităţilor de analiză, monitorizare şi evaluare a 

politicilor din instituţiile vizate pe orizontală. 

6) Formularea documentului de politici. 

7) Consultarea largă şi avizarea documentului. 

8) Definitivarea şi prezentarea spre aprobare a versiunii finale. 

9) Formularea cerinţelor faţă de rapoartele de monitorizare. 

10) Aprobarea actului documentului de politici. 

11) Monitorizarea şi evaluarea implementării documentului de politici.     

Principalele documente de politici de mediu 

În continuare, prezentăm principalele documente de politici, care formează politica de mediu 

a Republicii Moldova. 

Concepţia politicii de mediu. Principalul document de politică în domeniul protecţiei 

mediului este Concepţia politicii de mediu din 200123. 

Potrivit Concepţiei, obiectivele principale ale politicii naţionale de mediu sunt: 

1) Prevenirea şi reducerea impactului negativ al activităţilor economice asupra factorilor de 

mediu, resurselor naturale şi sănătăţii publice în contextul dezvoltării naţionale durabile. 

2) Asigurarea securităţii ecologice a ţării. 

Priorităţile politicii de mediu sunt definite după cum urmează: 

1) Consolidarea capacităţilor şi colaborarea intersectorială: 

 aplicarea principiilor „economie prin ecologie” şi „cost-beneficiu”; 

 consolidarea potenţialului instituţional şi managerial. 

2) Managementul de mediu la întreprinderi şi certificarea ecologică. 

3) Restabilirea şi menţinerea potenţialului natural. 

Concepţia subliniază necesitatea de a integra cerinţele de mediu în reforma economică şi 

politicile sectoriale, în special în industrie, industria energiei, agriculturii şi a industriei alimentare, 

transport şi comunicaţii, apărare, protecţia sănătăţii, locuinţe şi servicii publice şi alte sectoare. 

Este important de menţionat că această concepţie nu a fost dezvoltată ulterior în documentele 

de planificare detaliată (de ex., strategie, plan de acţiune etc.), stabilind obiective cuantificabile, 

care trebuie atinse. Astfel, adoptarea Concepţiei nu a dus la stabilirea unui cadru strategic. Pentru 

sectorul de mediu din Republica Moldova, n-a fost elaborată nicio strategie de mediu sau planuri de 

acţiune aferente, bazate pe prevederile concepţiei. Deşi ţara a elaborat documente de politici axate 

                                                 
23 Concepţia politicii de mediu adoptată prin Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Concepţiei politicii de mediu 

nr.605 din 2 noiembrie 2001. În: Monitorul Oficial, nr.009 din 15 ianuarie 2002. 
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pe probleme specifice de mediu sau sectoare economice (de ex., deşertificarea, gestionarea 

terenurilor, alimentarea cu apă şi canalizarea, deşeurile, silvicultura, energia etc.). Lipsa unei 

strategii naţionale de mediu şi a planului de acţiune aferent a dus la ceea ce ar putea fi calificat drept 

un deficit de strategie în sectorul de mediu în Republica Moldova. 

Programul Naţional de asigurare a securităţii ecologice 2007-201524 din 2007 prevede că 

securitatea ecologică este unul dintre elementele de bază ale securităţii ţării. Acesta urmăreşte să 

asigure securitatea ecologică a ţării prin reducerea riscurilor ecologice, să prevină impactul negativ 

asupra mediului şi sănătăţii, inclusiv într-un context transfrontalier, precum şi să îmbunătăţească 

cadrul legal şi instituţional. 

Programul cuprinde următoarele obiective: 

 Îmbunătăţirea legilor şi reglementărilor, inclusiv standardelor naţionale în conformitate 

cu cerinţele directivelor europene, convenţiilor şi acordurilor internaţionale la care Republica Mol-

dova este parte. 

 Dezvoltarea şi implementarea măsurilor pe termen scurt şi pe termen lung vizavi de 

protecţia şi îmbunătăţirea mediului, prevenirea şi atenuarea consecinţelor negative asupra mediului. 

 Prevenirea impactului negativ asupra mediului în context transfrontalier. 

 Îmbunătăţirea sistemului de monitorizare şi prognoză a calităţii mediului. 

 Optimizarea şi creşterea eficienţei sistemului de control şi autorizare pentru utilizarea 

resurselor naturale. 

 Creşterea gradului de conştientizare şi informare a publicului. 

 Extinderea cooperării internaţionale faţă de securitatea ecologică. 

 Integrarea cerinţelor de mediu în strategiile de dezvoltare sectoriale.  

Planul de acţiuni, elaborat în cadrul Programului Naţional include o serie de măsuri politice, 

legislative, organizatorice şi de management în ceea ce priveşte securitatea ecologică, care urmează 

să fie implementat în perioada 2007-2015, autorităţile responsabile şi termenele-limită pentru 

implementare. 

Politica Naţională de Sănătate25 din 2007 a stabilit unul dintre obiectivele speciale – crearea 

unui mediu sănătos şi sigur. Politica determină o serie de necesităţi pentru a asigura „un mediu 

sănătos pentru o sănătate mai bună”, cu accent pe salubrizarea mediului, în conformitate cu 

cerinţele tratativelor internaţionale de mediu şi Legislaţia UE. 

Planul Naţional de Acţiuni privind sănătatea în relaţie cu mediul 2002-201026 din 2001 a 

fost dezvoltat cu scopul de a aplica rezultatele a celei de-a 3-a Conferinţe ministeriale europene 

privind mediul şi sănătatea desfăşurată în perioada 18-18 iunie 1999 la Londra, precum şi de a 

promova un mediu sănătos. Aceasta determină ca prioritare problemele legate de sănătate şi de 

mediu până în anul 2010. 

                                                 
24 Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Programului Naţional de asigurare a securităţii ecologice nr.447 din 17 

aprilie 2003. În: Monitorul Oficial, nr.077 din 25 aprilie 2003. 
25 Adoptată prin Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Politicii Naţionale de Sănătate nr.886 din 06 august 2007. 

În: Monitorul Oficial, nr.27-30 din 17 august 2007. 
26 Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Politicii Naţionale de Acţiune privind sănătate în relaţie cu mediul 

2002-2010 nr.487 din 19 iunie 2001. În: Monitorul Oficial, nr.075 din 06 iulie 2001. 
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Cadrul instituţional în sectorul de mediu 

Această secţiune oferă o prezentare generală a cadrului instituţional în sectorul de mediu şi 

capacităţii de implementare a politicilor în Moldova. În procesul de apropiere a legislaţiei, o 

distribuţie clară are şi atribuirea noilor competenţe instituţionale, şi consolidarea capacităţii, şi 

alocarea resurselor care vor fi cruciale în asigurarea unui proces coerent şi de succes. 

Parlamentul este organul suprem legislativ al ţării. În cadrul structurii Parlamentului, 

Comisia pentru administraţia publică, dezvoltarea mediului şi regională este responsabilă pentru 

pregătirea deciziilor legate de mediu ale Parlamentului, cum ar fi: 

 Aprobarea principiilor politice generale de utilizare a resurselor de mediu şi naturale. 

 Aprobarea actelor normative privind protecţia mediului şi utilizarea resurselor naturale. 

 Aprobarea, pe baza unei propuneri a Guvernului, a limitelor de utilizare a resurselor 

naturale de importanţă naţională, limitelor de emisii şi evacuării nocive în mediu, limitelor pentru 

producerea şi depozitarea deşeurilor menajere, taxele de utilizare a resurselor naturale, poluarea 

mediului şi depozitarea deşeurilor. 

 Aprobarea programelor de recuperare a mediului. 

 Clasificarea terenurilor de pământ ca zone de criză ecologică sau de catastrofă ecologică şi 

stabilirea regimului corespunzător de către cetăţeni şi administraţie. 

 Organizarea audierilor cu privire la rapoartele anuale ale Guvernului privind condiţiile de 

mediu din ţară. 

 Preşedintele reprezintă interesele de mediu ale Republicii Moldova la nivel internaţional, 

promulgă legi etc. Preşedintele este şeful Consiliului Suprem de Securitate, un organism consultativ 

al Preşedintelui, care este responsabil, printre altele, de abordarea problemelor legate de securitatea 

ecologică. Guvernul naţional este responsabil, în primul rând, prin intermediul autorităţii centrale 

pentru mediu şi resurse naturale, care este Ministerul Mediului, de elaborarea legilor şi politicilor de 

mediu. 

Ministerul Mediului este principala autoritate responsabilă de elaborarea şi promovarea 

politicii statului în domeniul protecţiei mediului şi de utilizarea raţională a resurselor naturale, 

managementul deşeurilor, conservarea biodiversităţii, cercetări geologice, utilizarea şi protecţia 

subsolului, hidroameliorarea sau ameliorarea terenurilor, managementul resurselor de apă, 

alimentarea cu apă şi canalizare, reglementarea activităţilor nucleare şi radiologice, controlul 

ecologic de stat, hidrometeorologie şi monitorizarea calităţii mediului. 

Numărul total de posturi de personal în cadrul Ministerului este de 51. Structura corpului 

central al Ministerului Mediului, după cum urmează:  

– Conducerea; 

– Cabinetul ministrului (cu statut de serviciu); 

– Direcţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor; 

– Direcţia resurse naturale şi biodiversitate; 

– Direcţia prevenirea poluării şi gestionarea deşeurilor; 

– Direcţia managementul apelor; 

– Direcţia finanţe şi evidenţă contabilă; 
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– Secţia juridică; 

– Serviciul resurse umane; 

– Serviciul audit intern; 

– Serviciul secretariat; 

– Serviciul relaţii publice şi informaţii de mediu; 

– Serviciul e-Transformare. 

Funcţiile instituţiei sunt stabilite în Regulamentul Ministerului27 . Prin urmare, Ministerul 

este responsabil pentru o serie importantă de funcţii, după cum urmează: 

1) Elaborarea cadrului legislativ şi de reglementare, asigurând compatibilitatea cu tratatele 

internaţionale la care Republica Moldova este parte şi cu legislaţia UE. 

2) Determinarea direcţiilor prioritare de activitate pe baza evaluării de mediu a situaţiei şi 

identificarea problemelor şi riscurilor. 

3) Asigurarea integrării cerinţelor de mediu în procesele de reformă economică şi politicile 

sectoriale pentru a asigura dezvoltarea durabilă şi promovarea tehnologiilor nepoluante şi energetice 

eficiente. 

4) Efectuarea controlului de stat asupra respectării legislaţiei de mediu. 

5) Autorizarea activităţilor cu privire la utilizarea resurselor naturale şi de prelucrare a 

deşeurilor, importul, exportul/reexportul florei şi faunei sălbatice, importul, exportul, producţia şi 

consumul de substanţe care distrug stratul de ozon şi a altor produse şi substanţe nocive, a 

organismelor modificate genetic, observaţiile hidrometeorologice şi studiile de impact asupra 

mediului. 

6) Coordonarea Registrului naţional al substanţelor chimice potenţial toxice şi amplasarea 

platformelor specializate pentru neutralizarea şi îngroparea deşeurilor de producţie şi menajere. 

7) Participarea la planificarea şi implementarea măsurilor pentru a evita apariţia unor situaţii 

de urgenţă, pentru a reduce gradul de consecinţe al acestora. 

8) Asigurarea monitorizării poluării mediului, observaţiilor meteorologice, hidrologice, 

agrometeorologice, pentru a oferi populaţiei, economiei, apărării naţionale şi autorităţilor publice 

informaţii hidrometeorologice. 

9) Participarea la coordonarea cercetării ştiinţifice privind protecţia mediului. 

10) Asigurarea studiului, evaluării, reglementării, contabilităţii şi controlului, protecţiei şi 

realizării politicii ştiinţifice şi tehnice cu privire la utilizarea raţională a resurselor naturale (sol, 

subsol, apă, păduri, floră şi faună). 

11) Gestionarea Fondului Ecologic Naţional şi coordonarea activităţilor fondurilor locale de 

mediu. 

12) Cooperarea cu organizaţiile internaţionale şi organismele similare din alte ţări, 

promovarea semnării, aderării şi ratificării tratatelor internaţionale. 

13) Coordonarea implementării tratatelor internaţionale relevante la care Republica Moldova 

este parte. 

                                                 
27 Competenţele Ministerului Mediului sunt stabilite în Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului 

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al 

acestuia nr.847 din 18 decembrie 2009. În: Monitorul Oficial, nr.189-190 din 22 decembrie 2009. 
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14) Coordonarea pregătirii, instruirii şi evaluării performanţelor personalului în domeniile 

sale de activitate. 

15) Asigurarea şi crearea unor sisteme de gestionare a informaţiilor şi a bazelor de date în 

domeniile sale de competenţă. 

16) Păstrarea statisticilor privind starea şi calitatea resurselor de apă de suprafaţă, studierea 

utilizării lor şi a deversărilor în ele, evidenţa resurselor de apă şi îmbunătăţirea funciară, şi 

asigurarea menţinerii Cadastrului de Stat al Apelor. 

17) Contribuţia la informarea populaţiei cu privire la beneficiile politicii de mediu şi sensibi-

lizarea şi educarea de mediu prin intermediul strategiei sale de comunicare. 

18) Colaborarea cu societatea civilă.     

Unele funcţii şi competenţe ale Ministerului sunt efectuate, de asemenea, prin instituţiile sale 

subordonate:  

1) Autorităţi administrative: 

 Agenţia „Apele Moldovei”; 

 Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale; 

 Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice; 

  Inspectoratul Ecologic de Stat; 

 Serviciul piscicol. 

2) Instituţii publice: 

 Serviciul Hidrometeorologic de Stat; 

 Institutul de Ecologie şi Geografie (subordonare dublă: Academia de Ştiinţe a Moldovei şi 

Ministerul Mediului). 

 Agenţia „Apele Moldovei” este autoritatea administrativă responsabilă de dezvoltarea şi im-

plementarea politicii de stat privind managementul resurselor de apă, hidroameliorare (îm-

bunătăţirea funciară) şi alimentarea cu apă şi canalizare28. Personalul agenţiei include 29 de 

persoane. 

 Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale este autoritatea administrativă centrală 

specializată în exploatarea, monitorizarea, reglementarea şi controlul utilizării resurselor minerale, 

pentru a implementa politica de stat privind cercetările geologice, utilizarea raţională şi protecţia 

subsolului în cadrul Codului subsolului din 200929. Aceasta, de asemenea, efectuează monitorizarea 

apelor subterane. Personalul agenţiei include 24 de persoane.   

  Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice (ANRANR) 

este responsabilă pentru formularea politicii de stat cu privire la activităţile nucleare şi radiologice, 

promovarea şi monitorizarea implementării utilizărilor exclusiv paşnice ale activităţilor nucleare şi 

radiologice în Republica Moldova. Principala responsabilitate a agenţiei este de a reglementa 

                                                 
28 Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi numărului maxim de personal al Agenţiei 

„Apele Moldovei” nr.1056 din 15 septembrie 2009. În: Monitorul Oficial, nr.175-176 din 19 septembrie 2008.  
29 Competenţele Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale sunt specificate în Hotărârea Guvernului privind 

aprobarea Regulamentului Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale nr.485 din 12 august 2009. În: Monitorul 

Oficial, nr.24-26 din 14 august 2009. 
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activităţile nucleare şi radiologice stipulate de Legea privind siguranţa activităţilor nucleare şi 

radiologice30 din 2006 şi a Regulamentului ANRANR31.  

Inspectoratul Ecologic de Stat efectuează controlul de stat în ceea ce priveşte conformarea cu 

cerinţele legislaţiei de mediu, expertiza ecologică de stat şi eliberează autorizaţiile în ceea ce 

priveşte emisiile în aer şi de utilizarea specială a apei. Personalul total al Inspectoratului este de 326 

de persoane, dintre care 59 fac parte din aparatul central al instituţiei şi 267 sunt numiţi în unităţile 

teritoriale (adică, patru agenţii ecologice în Chişinău, Bălţi, Cahul, UTA Găgăuzia şi 31 de inspecţii 

ecologice în raioane)32.  

Serviciul piscicol este organul specializat al Ministerului Mediului care, conform Legii 

privind fondul piscicol nr.149 din 08 iunie 2006, pescuitul şi piscicultura, exercită supravegherea de 

stat asupra respectării prezentei legi şi a altor acte normative care reglementează pescuitul, asigură 

protecţia resurselor piscicole, efectuează măsuri de ameliorare piscicolă şi de reproducere a peştilor, 

combaterea braconajului în obiectivele acvatice piscicole naturale ale Republicii Moldova.  

Serviciul Hidrometeorologic de Stat – conduce monitorizarea calităţii mediului şi, în special: 

a calităţii apei de suprafaţă, calităţii aerului atmosferic, stării radioactive a mediului şi calităţii solu-

lui. Instituţia are 377 de angajaţi, dintre care 24 de persoane sunt în aparatul central al Serviciului33. 

Institutul de Ecologie şi Geografie34 este o instituţie ştiinţifică, care, de asemenea, se află în 

subordinea Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Alte ministere sectoriale sunt implicate în 

managementul de mediu, în diferite proporţii, în funcţie de mandatele lor. Ministerul Sănătăţii şi 

instituţiile subordonate acestuia, Centrul Naţional de Sănătate Publică sunt deosebit de importante, 

din cauza efectelor poluării asupra sănătăţii. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare este un 

partener important în integrarea preocupărilor legate de mediu în politici sectoriale, datorită 

implicaţiilor mediului în agricultură, care reprezintă sectorul economic cel mai important al ţării. 

Agenţia „Moldsilva”35 este autoritatea administrativă centrală în subordinea Guvernului cu 

responsabilitatea de a elabora, a promova şi a implementa politici guvernamentale în domeniul 

forestier şi vânătoresc, dezvoltarea durabilă a sectoarelor de silvicultură şi vânătoare, protecţia şi 

paza pădurilor şi a faunei sălbatice, menţinerea şi conservarea biodiversităţii, dezvoltarea 

profesională şi accesul la educaţia de mediu şi cea forestieră. 

                                                 
30 Legea privind siguranţa activităţilor nucleare şi radiologice nr.111 din 11 mai 2006. În: Monitorul Oficial, nr.98-101 

din 30 iunie 2006. 
31 Adoptat prin Hotărârea Guvernului privind aprobarea Regulamentului, structurii organizaţionale şi numărului maxim 

de personal al Agenţiei Naţionale de Reglementate a Activităţilor Nucleare şi Radiologice nr.328 din 23 martie 2007. 

În: Monitorul Oficial, nr.43-46 din 30 martie 2007. 
32 Hotărârea Guvernului cu privire la structura şi efectivul-limită ale serviciilor publice desconcentrate ale ministerelor, 

departamentelor şi altor autorităţi administrative centrale nr.735 din 16 iunie 2003. În: Monitorul Oficial, nr.123-125 

din 20 iunie 2003. 
33 Ordinul privind aprobarea Regulamentului Serviciului Hidrometeorologic de Stat nr.11 din 4 februarie 2010 al 

Ministerului Mediului. 
34 Hotărârea Guvernului cu privire la măsurile de optimizare a infrastructurii sferei ştiinţei şi inovării nr.1326 din 14 

decembrie 2005, prin fuziunea Institutului Naţional de Ecologie şi Resurse Naturale din cadrul Ministerului Ecologiei şi 

Institutul de Geografie din cadrul AŞM. 
35

Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Moldsilva, 

structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acesteia nr.150 din 02 martie 2010. În: Monitorul Oficial, nr.33 

din 05 martie 2010. 
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În concluzie, trebuie de menţionat că Moldova se află la un stadiu incipient de apropiere a 

legislaţiei de mediu la cerinţele UE. Gradul de apropiere aparentă până în prezent ar putea fi grupat 

după cum urmează: 

 Parţial conforme în următoarele domenii juridice: protecţia naturii, epurarea apelor uzate 

urbane, cerinţele de calitate a apei potabile, OMG-uri; 

 Neconforme în domeniile juridice: buna guvernare (EIA, SEA, accesul la informaţie, 

participarea publicului), calitatea aerului, managementul apelor, protecţia apelor subterane, 

managementul inundaţiilor, managementul deşeurilor, autorizarea industrială şi controlul poluării, 

substanţelor chimice, zgomotul. 

Ca o concluzie generală, legislaţia de mediu din Moldova nu are abordare sistemică şi 

coerentă, fiind axată pe reglementarea protecţiei factorilor mediului înconjurător separat şi prin 

intermediul unor părţi ale legislaţiei, dar nu pe utilizarea unor abordări integrate. Poluarea mediului 

înconjurător este controlată aproape în întregime prin soluţii de control la capătul liniei/ciclului. În 

plus, ţara încă mai foloseşte standardele de calitate ex-sovietice vechi privind mediul (de ex., apă, 

aer), care includ numeroase substanţe poluante reglementate, sunt în mare parte inaplicabile, nu sunt 

în conformitate cu cerinţele internaţionale în vigoare şi sunt cu mult în afara capacităţilor realiste de 

monitorizare. 

În plus, este clar că regimurile de premise/autorizare şi măsurile corespunzătoare de aplicare 

se încadrează slab în standardele europene. Mai mult decât atât, este, de asemenea, clar că actuala 

legislaţie naţională din Moldova doar reflectă într-o măsură limitată obligaţiile de mediu din 

tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte. 

Pe partea pozitivă, legislaţia de mediu din Moldova este într-un proces continuu de dezvoltare 

şi aliniere la cerinţele internaţionale şi există dovezi inconfundabile, precum că în ultimii ani 

autorităţile moldoveneşti şi-au sporit în mod considerabil eforturile de armonizare a legislaţiei 

interne de mediu la cerinţele UE. 

Avantajele armonizării legislaţiei şi politicii de mediu în Republica Moldova 

Experienţa ţărilor Europei Centrale şi de Est arată că adoptarea Acquis-ului a ridicat 

importanţa mediului pe agenda naţională. Acest lucru se datorează faptului că Acquis-ul aduce 

avantaje considerabile, nu doar standardelor şi infrastructurii de mediu, care sunt îmbunătăţite, dar, 

de asemenea, şi faptului că starea mediului afectează fiecare sector.  

Astfel, în urma armonizării depline a legislaţiei şi politicii de mediu în Republica Moldova, 

pot fi obţinute multe avantaje. Acest lucru presupune îmbunătăţirea participării pe piaţă, 

ameliorarea sănătăţii, în special reducerea bolilor respiratorii şi a bolilor transmise prin apă, 

îmbunătăţirea securităţii muncii, creşterea economică, în special cea legată de modernizarea 

industriei şi turismului, creşterea recoltelor, diminuarea riscului ecologic şi a pericolelor şi 

îmbunătăţirea calităţii vieţii. 

Adoptarea Acquis-ului introduce, de asemenea, o abordare a guvernării de mediu, care creează 

o coparticipaţie mai puternică şi o oportunitate pentru public de a influenţa deciziile Guvernului, 

mai multă transparenţă şi responsabilitate, la nivel local, pentru resursele naturale, proiecte şi 

capacităţi mai bune de planificare, cât şi mai multă previzibilitate a cadrului legal pentru investitorii 

din sectorul privat şi străin. 
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În timp ce acquis-ul oferă multe avantaje, principalele stimulente pentru promovarea 

armonizării de mediu în Moldova cu legislaţia europeană şi alte ţări PEV (Politica Europeană de 

Vecinătate), sunt beneficiile ecologice evidente, aferente acestei abordări. Pentru Republica 

Moldova, aceste beneficii au un impact asupra priorităţilor naţionale importante, cum ar fi calitatea 

apei şi salubritatea, managementul deşeurilor şi protecţia resurselor naturale. Prin urmare, este 

important ca beneficiile îmbunătăţirii mediului să fie bine înţelese, astfel încât să fie luate 

angajamente şi făcute învestiţii financiare corecte. Pe baza experienţei ţărilor din Europa Centrală şi 

de Est, este temei de a considera că astfel de politici de mediu nu doar vor duce la un nivel mai 

ridicat al investiţiilor (de care este mare nevoie), dar, de asemenea, vor produce ameliorări 

semnificative ale situaţiei generale a mediului. 

Statele în curs de aderare, care au devenit state membre în mai 2004, au identificat în 

legislaţia de mediu a UE câţiva promotori de beneficii, şi anume: 

 Directiva privind instalaţiile mari de aderare; 

 Directiva privind prevenirea şi controlul integrat al poluării; 

 Directiva privind epurarea apelor urbane uzate; 

 Directiva privind calitatea apei pentru scăldat; 

 Directiva privind substanţele periculoase; 

 Directiva privind nitraţii. 

Pentru ţările din Europa Centrală şi de Est, s-a efectuat o evaluare a avantajelor implementării 

directivelor UE. Deşi nu este simplu de cuantificat toate aceste categorii de beneficii, chiar cu o 

cuantificare parţială, axată pe sănătate, daunele evitate şi oportunităţile suplimentare de recreere, 

studiul arată potenţialul înalt al beneficiilor implementării standardelor de mediu ale UE. Există, de 

asemenea, indici, că graţie reformelor economice şi armonizării cu cerinţele UE, structura 

economică şi eficienţa acestor ţări s-a schimbat şi va continua să se schimbe36. 

Institutul European pentru Politici de Mediu (IEEP) a participat la un studiu important de 18 

luni, finanţat de UE, care a evaluat beneficiile pentru cele 16 ţări PEV, inclusiv Moldova şi Rusia. 

Studiul finanţat de Comisia Europeană a identificat, cuantificat şi, acolo unde a fost posibil, a 

calculat, în expresie valorică, beneficiile economice şi sociale ale legislaţiei îmbunătăţite de mediu 

în aceste ţări. De asemenea, a investigat dificultăţile şi necesitatea de consolidare a capacităţilor.  

Până în prezent, în Republica Moldova nu au existat legi în vigoare care să fie, pe deplin, 

compatibile cu Acquis-ul UE de Mediu (cu excepţia Legii apelor nr.272 din 23 decembrie 2011). 

În linii generale, este clar că procesul de armonizare se află la o etapă incipientă de dezvoltare în 

sectorul de mediu, iar actele legislative din anii ’90 şi primii ani ai acestui deceniu mai sunt în 

vigoare şi se axează pe o abordare de comandă şi control a legislaţiei de mediu. 

Cu toate acestea, există progres, o serie de proiecte de legi se află în prezent la etapa finală de 

pregătire. Noul proiect al legii cu privire la Protecţia Mediului (LPM) va fi primul care va oferi o 

astfel de protecţie, în lumina armonizării sistemului legislativ din Moldova cu Acquis-ul UE de 

mediu. Finalizarea proiectului LPM şi înaintarea lui spre adoptare este, acum, o prioritate pentru 

                                                 
36 Avantajele conformării cu Acquis-ul de mediu pentru ţările candidate. ECOTEC et.al., 2001.  

http://ec.eu/environment/enlarg/pdf/benefit_short.pdf. 
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Ministerul Mediului. 

Un progres specific a fost realizat în cinci sectoare, după cum urmează: guvernarea de mediu, 

apa, deşeurile, protecţia naturii şi organismele modificate genetic. Aceste sectoare reprezintă 26 din 

cele 41 de acte legislative UE propuse pentru armonizare în Republica Moldova. 

Evoluţia progresului în procesul de armonizare a sectorului de mediu din Republica 

Moldova se referă la 26 din cele 41 de acte legislative ale UE: 

– Guvernarea de mediu: patru directive; 

– Calitatea apei şi gestionarea resurselor: opt directive; 

– Gestionarea deşeurilor: nouă directive şi un Regulament; 

– Protecţia naturii: două directive; 

– Organismele modificate genetic: două directive. 

Progresul în sectorul guvernării de mediu se explică prin elaborarea Legii cu privire la 

evaluarea impactului asupra mediului (EIA) care a intrat în vigoare în 2011. În sectorul apei, a fost 

înregistrat un oarecare progres, odată cu elaborarea proiectului de Lege privind apele. Cu toate 

acestea, este nevoie de o dezvoltare ulterioară a proiectului de lege, pentru a se asigura 

compatibilitatea deplină cu Directiva 2000/60/EC, care stabileşte un cadru pentru Acţiunea 

Comunitară în domeniul politicii apelor (DCA) şi alte directive din sectorul apelor, expuse aici. 

Transpunerea pentru DCA a fost propusă pentru 2011, acest lucru oferind un cadru pentru 

dezvoltarea sectorului în discuţie. În sectorul deşeurilor a fost înregistrat un progres anume, odată 

cu elaborarea proiectului de Lege privind deşeurile, care este în curs de elaborare la minister. Un 

anumit progres a fost obţinut în sectorul Protecţiei naturii, cu efectuarea modificărilor în legislaţia 

existentă, în contextul angajamentului Republicii Moldova asumat în baza Tratatului Comunităţii 

Energetice pentru conformarea cu articolul 4(2) al Directivei 2009/147/EC privind conservarea 

păsărilor sălbatice. La data publicării, legislaţia modificată a fost înaintată Parlamentului spre 

aprobare. Un oarecare progres, de asemenea, pare să fie înregistrat în sectorul OMG. 

Nu a fost înregistrat niciun progres în următoarele cinci sectoare: calitatea aerului, poluarea 

industrială şi hazardurile industriale, substanţele chimice, zgomot şi protecţia civilă, în total, 

cincisprezece acte juridice sunt propuse pentru aceste sectoare, şi sunt distribuite după cum 

urmează: 

Sectoarele care nu au înregistrat nici un progres în domeniul armonizării mediului, se 

referă la 15 din 41 de acte legislative ale UE: 

– Calitatea aerului: şapte directive;      

– Sectorul poluării industriale şi hazardurile industriale: trei directive;  

– Substanţele chimice: trei regulamente; 

– Zgomotul: o directivă; 

– Protecţia civilă: o directivă. 

Astfel, armonizarea necesită un accent strategic puternic pe prevederile legislative 

identificate, stabilite în această publicaţie, care să promoveze structurile instituţionale din Republica 

Moldova spre abordări moderne faţă de legislaţia şi politicile de mediu. 

Evaluarea impedimentelor pentru deplina Armonizare  

Simpla transpunere a directivelor de mediu în legislaţia naţională nu este suficientă pentru a 
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respecta cerinţele armonizării. Obligaţiile, care le conţin directivele trebuie, în primul rând, să fie 

aplicate, şi doar apoi executate, în mod plauzibil. Acest exerciţiu este o testare chiar şi pentru statele 

membre şi, din spusele unei autorităţi privind legislaţia UE de mediu: „nivelurile corespunzătoare 

de implementare prezintă o provocare specifică în sectorul mediului”37. 

Această provocare a avut o influenţă semnificativă asupra dezvoltării politicii, cu o aplicare 

deplină a executării şi implementării legislaţiei de mediu, obţinând statutul unei „priorităţi 

strategice” în cel de al Şaselea Program de Acţiuni privind Mediul38. Pentru o economie în tranziţie, 

cum ar fi Moldova, care aspiră la implementarea şi aplicarea legislaţiei UE de mediu, constrângerile 

ce ţin de resursele umane, financiare şi instituţionale, sporesc şi mai mult gradul de dificultate. 

Pentru a fi eficiente, măsurile legislative trebuie să fie administrate şi aplicate în mod co-

respunzător, ceea ce în schimb cere ca să fie alocate sisteme, proceduri şi resurse adecvate în acest 

scop. Totodată, Ministerul Mediului se confruntă cu constrângeri critice de capacitate, care au un 

impact potenţial asupra viitorului progres al procesului de armonizare. Fortificarea instituţională şi 

consolidarea adiţională a capacităţii ar putea fi considerate drept o prioritate, pentru a se asigura că 

Ministerul şi organele subordonate relevante au posibilitatea să facă faţă provocărilor legislative, 

instituţionale, administrative şi de executare, generate de armonizarea cu Acquis-ul de mediu. 

În cazul când sunt necesare investiţii substanţiale pentru a se conforma cu legislaţia UE, 

pentru directivele „cu costuri substanţiale” (de ex., apa, staţiile de epurare a apei uzate, calitatea 

aerului sau gestionarea deşeurilor), obiectivele pentru conformare vor trebui să reflecte 

disponibilitatea finanţării investiţiilor şi timpul necesar pentru construcţia acestor instalaţii. 

Legislaţia care va cere reconstrucţii majore de infrastructură sau cheltuieli capitale pentru 

îmbunătăţirea sectorului industrial ar trebui să fie considerată la etapa iniţială a procesului. Acest 

lucru este necesar, deoarece pentru a respecta cerinţele mai multor directive, vor fi necesare 

investiţii noi pentru a construi şi a da în exploatare sau a aduce la nivelul standardelor instalaţiile 

deja existente – iar pentru aceasta, este nevoie de timp pentru a le planifica şi implementa. 

Datorită mărimii costurilor care pot fi antrenate (atât capitale cât şi curente), implementarea a 

aşa-numitor directive „cu costuri semnificative” va reprezenta o provocare majoră pentru Moldova. 

Planificarea implementării cu privire la costul directivelor „cu costuri semnificative” ar trebui să 

înceapă la etapa iniţială a procesului de armonizare, pentru a se asigura că structurile fizice, 

aranjamentele operaţionale şi planurile financiare sunt accesibile, şi majoritatea beneficiilor pentru 

Moldova sunt identificate. 

În cele din urmă, în timp ce strategiile naţionale ale Republicii Moldova stipulează aspecte de 

mediu şi utilizarea resurselor naturale, priorităţile existente în domeniul mediului nu sunt clar 

stabilite. De exemplu, accentul Strategiei Naţionale de Dezvoltare se pune pe dezvoltarea regională, 

iar mediul este perceput ca parte a unei dezvoltări regionale echilibrate decât ca o prioritate în sine. 

Priorităţile naţionale au un impact asupra alocărilor de resurse şi bugetare, precum şi asupra 

susţinerii acordate Ministerului Mediului şi instituţiilor sale subordonate. Sprijinul politic de nivel 

                                                 
37 Maria Lee, EU Environmental Law: Challenges, Change and Decision-Making, (Hart Publishing, 2005) p.50. 
38 Al Şaselea Program de Acţiuni în domeniul Mediului 2010: Viitorul nostru, Alegerea noastră COM (2001) 31 final, 

p.13; Decizia 1600/2002/CE de stabilire a celui de-al şaselea program comunitar de acţiune pentru mediu, 2002, OJ L 

2242/1, art. 3. 
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înalt este, astfel, necesar pentru a se asigura că mediul este considerat o prioritate pentru Moldova. 

Prin urmare, ar trebui să existe un interes ca impedimentele importante pentru armonizarea 

deplină să fie abordate şi înlăturate. În continuare, este expusă sumar poziţia noastră. 

Impedimentele pentru armonizarea deplină, care urmează a fi abordate şi înlăturate 

 Mediul nu este considerat a fi o prioritate naţională: de exemplu, accentul Strategiei 

Naţionale de Dezvoltare se pune pe politica de dezvoltare regională, iar mediul este perceput ca 

parte a dezvoltării regionale echilibrate, nu doar ca o prioritate în sine. 

 Lipseşte un cadru strategic: Concepţia politicii de mediu, aprobată în 2001, este documentul 

politic actualmente în vigoare, cu privire la politicile de mediu. Cu toate acestea, pe baza Concepţiei 

date, nu au fost dezvoltate nici o strategie de mediu sau planuri de acţiuni, aferente sectorului de 

mediu din Republica Moldova. Prin urmare, dezvoltarea unei Strategii Naţionale de Mediu este o 

prioritate stringentă. 

 Lipseşte o Lege-cadru modernă privind Mediul: finalizarea proiectului LPM este necesară 

pentru a oferi Republicii Moldova un cadru pentru dezvoltarea ulterioară a legislaţiei, în 

conformitate cu procesul de armonizare. 

 Implementarea este subdezvoltată: Simpla transpunere a directivelor de mediu în legislaţia 

naţională nu este suficientă. Obligaţiile care derivă din directive trebuie, în primul rând, să fie 

aplicate şi apoi executate. Acest lucru solicită capacitate şi cunoştinţe specifice din partea 

Ministerului Mediului. 

 Există constrângeri importante cu privire la capacitate: Ministerul Mediului se confruntă 

cu constrângeri de capacitate. Fortificarea instituţională şi consolidarea adiţională a capacităţii ar 

trebui considerate ca fiind prioritare pentru a se asigura că Ministerul poate să facă faţă provocărilor 

legale, instituţionale, administrative şi de aplicare, prezentate de procesul de armonizare cu Acquis-

ul de mediu. 

 Costurile de conformare, în special a Directivelor „cu costuri substanţiale” nu au fost 

evaluate. Din cauza mărimii costurilor care pot fi antrenate (atât capitale, cât şi cele curente), 

implementarea aşa-numitelor Directive cu costuri substanţiale va reprezenta o provocare majoră 

pentru RM. Planificarea implementării ar trebui să înceapă la etapa timpurie a procesului de 

armonizare pentru a se asigura că structurile fizice, angajamentele operaţionale şi planurile de 

finanţare sunt accesibile şi majoritatea beneficiilor pentru Republica Moldova sunt identificate. 

Evaluarea generală 

Evaluarea procesului de armonizare a legislaţiei şi politicii de mediu în Republica Moldova, 

efectuată supra, permite tragerea de anumite concluzii importante, care pot fi rezumate în 

următoarele puncte: 

 Este nevoie de un sprijin politic de nivel înalt pentru a asigura faptul că mediul este considerat 

o prioritate pentru Republica Moldova. 

 Dezvoltarea Strategiei Naţionale de Mediu ar trebui considerată o prioritate imediată. 

 Finalizarea proiectului LPM este o prioritate pentru a oferi un cadru legislativ modern pentru 

armonizare. 

 Este nevoie de sprijin acordat Ministerului Mediului pentru a face faţă provocării legate de 
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armonizare. 

 Este nevoie de suport financiar din partea UE şi a comunităţii internaţionale a donatorilor 

pentru a asigura conformitatea cu directivele cu costuri substanţiale. 

Recomandări şi priorităţi pentru perioada 2011-2020 

Pe baza analizei şi evaluării procesului de armonizare a legislaţiei de mediu din Republica 

Moldova, putem conchide că eforturile ar trebui să fie ghidate, în special, de următoarele: 

– Angajamentul politic, la nivel înalt, pentru sectorul de mediu din Republica Moldova. 

– Elaborarea Strategiei naţionale de mediu în mod prioritar până în 2015. 

– Aprobarea noii Legi a protecţiei mediului. 

– Consolidarea capacităţilor instituţionale axate pe: 

 competenţe clare pentru elaborarea legislaţiei de mediu şi a legislaţiei conexe; 

 capacitate, resurse umane şi financiare suficiente pentru realizarea sarcinilor; 

 proceduri clare şi eficiente pentru luarea de decizii şi punerea lor în aplicare. 

– Drepturi şi capabilităţi puternice de aplicare a legislaţiei şi 

– Investiţii pentru conformarea cu legislaţia UE, în special pentru directivele cu costuri 

substanţiale şi o strategie aferentă de finanţare. 

Ţinând cont de cele menţionate supra, sugerăm următorii paşi, şi anume, priorităţi pentru 

perioada 2014-2016. 

Elaborarea Strategiei naţionale de mediu în mod prioritar până în 2015, bazată pe studiul 

efectuat de Institutul European pentru Politici de Mediu. Strategia naţională de mediu urmează să 

reprezinte un fundament pentru modernizarea politicilor şi legislaţiei de mediu din RM. Strategia 

poate fi considerată drept o foaie de parcurs care va ghida reforma cadrului legislativ pentru politica 

de mediu şi procesul de armonizare pe parcursul următorului deceniu. Strategia ar trebui să includă 

planuri de implementare eficiente, efective şi fezabile, din punct de vedere financiar, care să stabi-

lească obiective realiste şi ţinte cuantificabile şi să antreneze o combinaţie specifică de acţiuni 

politice, instituţionale şi investiţionale. 

Strategia ar trebui să stipuleze obiectivele prioritare ale politicii pe termen scurt şi mediu 

(până la finele anului 2015) şi cele pe termen mediu şi lung (până la finele anului 2020), precum şi 

reformele politice-cheie care sunt necesare pentru implementarea acelor obiective. Identificarea 

sectoarelor-cheie prioritare, propuse în Strategia naţională de mediu, va contribui la elaborarea unei 

abordări pas cu pas faţă de procesul de armonizare a legislaţiei. Stabilirea priorităţilor şi 

obiectivelor armonizării ar trebui să evalueze, în mod realist, măsura în care Moldova poate să-şi 

alinieze legislaţia la directivele UE, precum şi domeniile în care convergenţa poate aduce cele mai 

mari beneficii. Criteriile pentru această evaluare ar trebui să includă următoarele: 

 Imperiozitatea problemei. 

 Considerentele legislative. 

 Costul-eficacitatea şi 

 Considerentele economice.  

Consolidarea capacităţilor instituţionale. Deja s-a menţionat faptul că Ministerul Mediului 

se confruntă cu constrângeri severe de capacitate. Fortificarea instituţională şi consolidarea 
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adiţională a capacităţii ar trebui să fie considerate drept o prioritate pentru a se asigura că Ministerul 

are capacitatea de a face faţă provocărilor de ordin legislativ, instituţional, administrativ şi de 

executare, generate de armonizarea cu Acquis-ul de mediu. 

Procesul de armonizare a sistemelor legislative şi administrative cu sistemul complex al 

legislaţiei de mediu a UE este o sarcină enormă, care solicită o planificare şi gestionare atentă şi 

permanentă. În afară de aceasta, odată cu dezvoltarea Acquis-ului, accentul se schimbă treptat de la 

elaborarea legislaţiei la punerea în aplicare a acesteia. Prin urmare, este important ca Republica 

Moldova să ţină cont nu doar de necesitatea de a transpune legislaţia UE de mediu, dar şi de a 

îmbunătăţi eficacitatea implementării şi aplicării legislaţiei, ca parte a procesului de armonizare. 

Ca un prim pas, etapa de pregătire ar trebui să includă o analiză a funcţiilor şi 

responsabilităţilor impuse de legislaţia UE de mediu, identificarea autorităţii competente pentru 

fiecare directivă, urmată de o analiză a lacunelor instituţionale. Reformele instituţionale ar trebui să 

urmărească atingerea unei mai bune coordonări între diferite autorităţi. Acest lucru va solicita o 

definire clară a responsabilităţilor şi atribuirea competenţelor, precum şi o îmbunătăţire a 

responsabilităţii şi transparenţei. 

Condiţia preliminară privind participarea publică va avea nevoie de o dezvoltare ulterioară, 

prin îmbunătăţirea procesului de conştientizare şi informare în domeniul mediului şi prin stabilirea 

unui proces de consultare şi informare publică. Succesul implementării Acquis-ului de mediu 

depinde, în mare parte, de administraţie şi de capacitate, de personal şi finanţare suficientă pentru a 

executa diferite sarcini. 

Administraţiile eficiente pot fi considerate acele administraţii care au o serie de puncte forte, 

cum ar fi: 

 competenţe clare pentru elaborarea legislaţiei de mediu şi legislaţiei aferente; 

 proceduri clare şi eficiente pentru luarea de decizii şi punerea în aplicare a acestora; 

 personal calificat – de la oameni de ştiinţă în domeniul mediului, ingineri şi ecologişti până la 

experţi în domeniul legislaţiei de mediu; 

 personal şi finanţare suficiente pentru executarea sarcinilor. 

Mai mult ca atât, implementarea Acquis-ului de mediu va solicita o consolidare a capacităţii 

umane. Aceasta se referă atât la numărul de personal calificat, cât şi la capacităţile acestor persoane, 

care vor trebui să fie consolidate şi dezvoltate, în mod continuu, pe parcursul anilor ce urmează. 

Investiţii pentru conformarea cu legislaţia UE, în special pentru directivele cu costuri 

substanţiale. Necesarul cheltuielilor de mediu sau costul armonizării este costul de trecere de la 

situaţia curentă la o situaţie, într-un anumit moment de viitor, când Moldova va respecta cerinţele 

Acquis-ului de mediu. Această trecere impune schimbări legislative şi instituţionale, precum şi 

investiţii în infrastructura de mediu, cât şi exploatarea şi întreţinerea ei corespunzătoare. Legislaţiei 

care oferă cel mai mare beneficiu în raport cu costul implementării, trebuie să i se acorde prioritate, 

în comparaţie cu legislaţia cu raportul cost-beneficiu mai mic. În general, proiectele în domeniul 

apelor şi deşeurilor oferă cele mai mari beneficii în raport cu costurile. 

Cu toate acestea, pe marginea subiectului vizat, se va decide, de la caz la caz, în baza 

informaţiei reale şi analizei efectuate. În cazul în care sunt necesare investiţii capitale substanţiale 
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pentru a se conforma cu legislaţia UE, pentru directivele cu costuri substanţiale (de ex., staţii de 

epurare a apelor uzate, calitatea aerului sau gestionarea deşeurilor), obiectivele de conformare vor 

trebui să reflecte disponibilitatea capitalului, inclusiv finanţarea donatorilor şi timpul necesar pentru 

construcţia instalaţiilor. 

Deciziile cu privire la modul în care directivele care vor implica costuri investiţionale înalte 

vor fi implementate, trebuie să fie luate, după o analiză atentă şi sistematică a abordărilor 

alternative, implicând consultarea strânsă şi cu implicarea celor care vor fi afectaţi de decizii. 

În concluzie, armonizarea sectorului de mediu cu standardele UE este considerată a fi unul 

dintre cele mai dificile domenii ale armonizării, deoarece volumul mare al legislaţiei de mediu a UE 

presupune cele mai multe testări. Experienţa noilor state membre, care au aderat la UE în 2004 şi 

2007 demonstrează acest lucru. În pofida faptului, experienţa acestor state, de asemenea, arată că 

adoptarea Acquis-ului a ridicat importanţa mediului ca domeniu pe agenda naţională. Este nevoie de 

un angajament politic înalt pentru a se asigura că mediul este o prioritate pentru Republica 

Moldova. În acelaşi timp, Acquis-ul aduce avantaje considerabile ţării – nu doar beneficii legate de 

standardele şi infrastructura de mediu îmbunătăţite, dar de asemenea şi din considerentele că starea 

mediului afectează fiecare sector al societăţii şi economiei. 

Este clar că modernizarea politicii şi legislaţiei de mediu va prezenta o provocare majoră 

pentru Republica Moldova, în trecerea sa de la tradiţionalul sistem, bazat pe comandă şi control 

asupra legislaţiei de mediu actuale, la o armonizare deplină cu Acquis-ul UE de mediu. 

Acquis-ul de mediu este cuprinzător şi complex, incorporând astfel de aspecte, cum ar fi 

schimbările climatice, calitatea aerului, managementul deşeurilor, protecţia resurselor acvatice şi 

biodiversităţii, controlul asupra substanţelor chimice, evaluarea impactului asupra mediului şi 

reglementarea zgomotului. Acquis-ul de mediu aplică, de asemenea, o gamă largă de tehnici, cum ar 

fi standardele pentru produse, starea obiectivelor de mediu, interdicţii şi restricţii, instrumente 

economice, desemnarea zonelor sensibile, planuri şi programe, metode pentru participarea 

publicului şi oferirea de informaţii. Astfel, obiectivul amplu al reglementării constituie o provocare 

importantă pentru capacitate. Vor fi necesare, de asemenea, investiţii substanţiale pentru a se 

conforma cerinţelor aşa-numitelor directive cu costuri substanţiale. 

La evaluarea măsurii în care cele patruzeci şi unu de acte normative ale UE, identificate în 

cele zece sectoare-cheie (guvernarea de mediu, calitatea aerului, apa, deşeurile, protecţia naturii, 

poluarea industrială şi hazardurile industriale, protecţia civilă, substanţele chimice şi organismele 

modificate genetic, şi zgomotul) în această publicaţie au fost/trebuie să fie armonizate în Republica 

Moldova, iar recomandarea noastră pentru anii care urmează, concluziile principale sunt că 

armonizarea se află la o etapă incipientă de dezvoltare în RM şi că în ţară nu există deocamdată nici 

o lege compatibilă cu legislaţia de mediu a UE. În acelaşi timp, s-a înregistrat un anumit progres în 

cinci din cele zece sectoare (guvernarea de mediu, apa, deşeurile, protecţia naturii şi organismele 

modificate genetic), dar nu există un progres vizibil în celelalte cinci sectoare rămase. 

Dezvoltarea Strategiei naţionale de mediu şi finalizarea proiectului legii privind protecţia 

mediului sunt considerate a fi drept bază pentru procesul continuu şi substanţial de armonizare, 

deoarece ele vor oferi Republicii Moldova un cadru strategic pentru dezvoltarea politicii şi un cadru 

pentru dezvoltarea, în continuare, a legislaţiei armonizate. Astfel, noi concluzionăm că atât 
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Strategia, cât şi finalizarea LPM trebuie considerate ca priorităţi strategice imediate în domeniul 

politic şi legislativ. 

Din analiza efectuată este clar că: 

● Pentru a avansa şi a accelera progresul armonizării, o serie de acţiuni sunt propuse aici, 

inclusiv dezvoltarea prioritară a Strategiei naţionale de mediu, având drept obiectiv ghidarea 

dezvoltării unei politicii moderne de mediu în Republica Moldova, pe parcursul următorului 

deceniu (2010-2020). Priorităţile politicii pentru 2010-2015, identificate în Strategie, ar trebui să 

constituie obiective politice de prioritate majoră, care să faciliteze o reformă substanţială şi eficientă 

a politicii de mediu, la cel mai mic cost. Se propune ca aceste obiective să se axeze pe îmbunătăţirea 

cadrului legal, în conformitate cu Acquis-ul UE de mediu şi pe dezvoltarea strategiilor şi planurilor 

pentru sectoarele-cheie, împreună cu modernizarea şi îmbunătăţirea sistemelor de informaţii, 

monitorizare, constrângere şi investiţii semnificative în sectoarele apei, deşeurilor şi aerului. 

● Pentru a respecta cerinţele UE, legislaţia de mediu a UE va trebui, în primul rând, să fie 

transpusă în legislaţia naţională şi apoi pusă în aplicare. Aplicarea va solicita capacităţi şi 

cunoştinţe tehnice din partea Ministerului Mediului şi Inspectoratului Ecologic de Stat pentru a 

respecta, pe deplin, standardele UE. Astfel, este important a asigura că sistemul de reglementare 

poate monitoriza şi controla implementarea Acquis-ului de mediu într-un mod practic şi eficient şi 

să asigure faptul că noua legislaţie este implementată şi pusă în aplicare, după cum a fost 

planificat. Acest lucru va implica o schimbare substanţială în cultura organizaţională atât a 

Ministerului Mediului, cât şi a IES. În prezent accentul este pus pe Minister şi IES ca „autorităţi de 

aplicare” a regulamentelor în domeniul protecţiei mediului decât pe modelul UE, în calitate de 

„gestionari” ai resurselor de mediu pentru beneficiul societăţii. 

● De asemenea, este nevoie de investiţii substanţiale pentru a corespunde cerinţelor aşa-

numitelor directive „cu costuri substanţiale”. Punctul de plecare este o evaluare a fiecărei cerinţe 

a Directivei, pentru a determina gradul curent de conformare şi identificare a lacunelor, unde 

proiectele de investiţii sunt necesare pentru a atinge respectarea obligaţiilor UE. Ar trebui efectuată 

o evaluare a nivelului general de investiţii necesare, precum şi a costurilor estimative pentru proiec-

tele tipice sau specifice. Problemele ce ţin de accesibilitate, atât la nivel naţional, cât şi pentru 

proiectele specifice, de asemenea, ar trebui luate în consideraţie. 

Concluzie:  

În final, importanţa abordării strategice pe termene scurt, mediu şi lung faţă de provocările 

armonizării cu standardele UE în sectorul mediului nu pot fi supraevaluate. Realizat corect, acest 

lucru poate oferi o foaie de parcurs coerentă pentru armonizare (inclusiv a aspectelor sale 

instituţionale, economice, de mediu, juridice, aplicare credibilă şi socială), permiţând Republicii 

Moldova să beneficieze de avantajele armonizării şi să atingă un progres real şi substanţial, în 

vederea îmbunătăţirii reale în domeniile sănătăţii publice şi protecţiei mediului pentru această 

generaţie şi generaţiile viitoare ale ţării. 
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