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Anul 2010 pentru ministerul me-
diului a fost unul dominat de coordo-
nata vectorului integrării europene. 
Mă refer aici nu numai la activităţile 
de realizare a obiectivelor de gu-
vernare şi a acţiunilor prevăzute în 
capitolul ”Protecţia mediulu” al Pro-
gramului de activitate al Guvernului 
„Integrarea Europeană: Libertate, 
Democraţie, Bunăstare” (2009-
2013), în Programul de stabilizare 
şi relansare economică a Republicii 
Moldova pe anii 2009-2011, dar şi 
la elaborarea şi perfectarea cadru-
lui legislativ şi normativ în domeniul 
mediului şi ajustarea acestuia la le-
gislaţia Uniunii Europene. 

În paralel cu ”europenizarea” ca-
drului legislativ din domeniu, minis-
terul mediului s-a axat pe crearea 
şi implementarea unor mecanisme 
practice de protecţie a mediului şi 
utilizare raţională a resurselor natu-
rale, care să asigure o sinergie atît 

pe plan internaţional cît şi pe plan 
intern a eforturilor Guvernului de 
aderare la Uniunea Europeană.

Fiind ghidaţi de sintagma „me-
diul nu are frontiere”, în 2010 au 
fost intensificate relaţiile de colabo-
rare între Ministerul Mediului al Re-
publicii Moldova şi ministerele de 
profil din diferite ţări. În acest sens 
s-a reuşit reluarea dialogului efici-
ent şi productiv, ”îngheţat” din ca-
uza politizării de către guvernarea 
comunistă, cu România, prin sem-
narea unui Memorandum de Înţele-
gere între ministerele de mediu din 
Republica Moldova şi România, a 
Acordului de cooperare pentru pro-
tecţia şi utilizarea durabilă a apelor 
r. Prut şi Dunăre între Guvernul RM 
şi Guvernul României. Astfel, în ca-
drul Conferinţei de la Cancun, am 
discutat cu omologul meu român, 
ministrul László Borbély, referitor 
la proiectele ce urmează a fi dez-

voltate în cadrul Acordului dintre 
Guvernul României şi Guvernul 
Republicii moldova privind imple-
mentarea programului de asistenţă 
tehnică şi financiară în baza unui 
ajutor financiar nerambursabil în 
valoare de 100 milioane de euro, 
acordat de România Republicii 
Moldova. De asemenea, România 
a decis să aloce către Republica 
Moldova contribuţia sa la finanţa-
rea internaţională timpurie a com-
baterii schimbărilor climatice. Sunt 
deja în curs de identificare tipuri de 
proiecte care vizează combaterea 
schimbărilor climatice, a căror va-
loare va fi de 15 milioane euro în 
perioada 2010-2012. În primul rînd, 
sunt vizate proiectele care au ca 
scop creşterea eficienţei energetice 
în şcoli şi dezvoltarea infrastructurii 
de transport.  

În 2010, au fost reluate şi  inten-
sificate relaţiile de colaborare cu ţă-
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rile baltice, Polonia, bulgaria, cehia 
şi Ucraina.

În scopul extinderii cooperării 
internaţionale în domeniul protecţi-
ei mediului au fost reînnoite relaţiile 
cu partenerii de dezvoltare - orga-
nismele internaţionale donatoare: 
Biroul Elveţian pentru Cooperare, 
BERD, Banca Mondială, PNUD, 
etc. 

Pe plan intern, prezenţa vecto-
rului european s-a manifestat prin-
tr-un şir de măsuri, iniţiative, acţiuni 
şi proiecte, desfăşurarea şi imple-
mentarea cărora a urmărit drept 
scop asigurarea populaţiei cu servi-
cii calitative în domeniul gestionării 
deşeurilor, aprovizionării cu apă şi 
canalizare etc., adecvate principii-
lor dezvoltării ecologice, dar şi prin 
proiecte de educare şi conştientiza-
re ecologică. 

Pentru implementarea proiecte-
lor de aprovizionare cu apă şi ca-
nalizare a localităţilor au fost atrase 
resursele financiare: 

-   ale partenerilor de dezvoltare 
– 575 mln. lei;

bugetul de stat – 38,8 mln. - 
lei;

bugetul local – 55,0 mln. lei;- 
Fondul Naţional de Dezvolta-- 

re Regională – 115,0 mln. lei.
Fondul Ecologic Naţional – - 

82,6 mln. lei.
Banii alocaţi din Fondul Ecolo-

gic Naţional au fost utilizaţi pentru  
implementarea a 62 de proiecte din 
domeniul aprovizionării cu apă şi 
canalizare a localităţilor, fiind recon-
struite 31 km de reţele de apeduct, 
4,7 km reţele canalizare, 82 de fînt-
îni arteziene, au fost modernizate 
127 staţii de pompare a apei.

Prin intermediul Fondului Provo-
cările Mileniului, finanţat de Guver-
nul SUA, s-a început restabilirea a 
11 staţii tehnologice pentru irigarea 
a 15 mii ha în sumă de 100 mln. 
dolari.

Pentru îmbunătăţirea sistemului 
de colectare, separare şi depozita-
re a deşeurilor, au fost finanţate 15 
proiecte (în oraşele Făleşti, Leova, 
Cahul şi alte localităţi) în sumă de 
20 mln. lei. 

În februarie 2010, la Chişinău a 
fost lansat Proiectul „Guvernarea 
deşeurilor - IEVP Est”, finanţat de 

UE în cadrul Instrumentului Euro-
pean de Vecinătate şi Parteneriat 
(IEVP) care are ca obiectiv, prin 
cooperarea tehnică şi sprijin, să 
asiste ţările partenere din regiune 
în eforturile lor de a reduce riscu-
rile generate de gestionarea neco-
respunzătoare a deşeurilor, care 
astfel creează riscuri de poluare a 
mediului şi resurselor naturale în 
comunitate. 

Anul 2010 a fost desemnat de 
către Organizaţia Naţiunilor Unite 
„An Internaţional de Protecţie a Bio-
diversităţii”. În acest context, Fondul 
Ecologic Naţional a contribuit finan-
ciar la amenajarea a 45 de parcuri, 
scuaruri, alte spaţii verzi din intra-
vilanul localităţilor, fiind plantaţi 355 
mii arbori şi arbuşti. Pentru a ridica 
procentul de înrădăcinare, Ministe-
rul mediului a propus trecerea de 
la plantările de primăvară la cele în 
toamnă. Prin decretul Preşedintelui 
Republicii Moldova nr. 644-V din 24 
noiembrie 2010, este stabilită des-
făşurarea acţiunii ”Un arbore pentru 
dăinuirea noastră”, în ultima sîmbă-
tă a lunii octombrie.

Din păcate, în vara acestui an, 
ţara noastră s-a confruntat cu o 
serie de viituri pluviale care s-au 
soldat cu inundaţii ce au afectat 
grav sudul republicii. Pentru spori-
rea gradului de protecţie împotriva 
calamităţilor naturale, în special a 
inundaţiilor, sunt necesare lucrări 
de modernizare a sistemului naţi-
onal de monitorizare, predicţie şi 
prevenire a efectelor dezastrelor 
naturale. În acest sens, a fost ne-
gociată cu Banca Mondială finan-
ţarea proiectului „Managementul 
calamităţilor şi a riscurilor climatice 
în Republica Moldova”. Prin acest 
proiect se urmăreşte consolidarea 
potenţialului inter-instituţional de 
prevenire şi minimalizare a impac-
tului hazardurilor naturale asupra 
economiei naţionale şi a populaţiei, 
în special prin fortificarea capaci-
tăţilor tehnologice şi metodologice 
ale Serviciului Hidrometeorologic 
de Stat în prevenirea fenomenelor 
hidrometeorologice periculoase. În 
cadrul colaborării cu Guvernul Re-
publicii Cehia, a fost iniţiat un pro-
iect pilot care prevede instalarea pe 
rîul Prut a 11 staţii hidrometrice au-

tomate, începînd din toamna anului 
2010. Din Fondul Ecologic Naţional 
s-au alocat 19 mln. lei pentru resta-
bilirea digurilor de protecţie a rîu-
rilor Prut şi Nistru, care nu au fost 
reparate timp de 40 de ani.  

Un loc aparte în activitatea Mi-
nisterului îl ocupă parteneriatul 
viabil cu sectorul civil, populaţia 
şi mass-media, prin atragerea ce-
tăţenilor la acţiunile de amploare 
naţională: „Un arbore pentru dăinu-
irea noastră”; „Rîu curat de la sat 
la sat”; „Săptămîna apelor curate 
„Apa - izvorul vieţii”; „Săptămîna 
mobilităţii europene „Un aer curat 
pentru toţi”. 

Din şirul de activităţi reprezenta-
tive trecute în revistă, putem carac-
teriza anul 2010 ca unul cu multe 
provocări, încărcat cu evenimente 
de sorginte ecologică, care însă au 
direcţionat politicile de mediu spre 
formarea unui concept naţional de 
dezvoltare europeană a ţării, bazat 
pe armonie şi relaţii de prietenie în-
tre Om şi Natură.

Efectele globale şi locale ale 
schimbării climei şi degradării me-
diului în general devin tot mai evi-
dente şi impun schimbări esenţiale 
în modul de interacţiune a societăţii 
umane cu mediul. În acest context 
Programul de activitate al Guvernu-
lui Republicii moldova pentru peri-
oada anilor 2011-2014 a inclus cele 
mai prioritare activităţi din domeniu, 
orientate spre adaptarea la schim-
bările climatice şi utilizarea durabilă 
a resurselor naturale.

Obiective majore de guverna-
re constituie: 

Asigurarea unui cadru •	
adecvat pentru protecţia mediului 
şi utilizarea durabilă a resurselor 
naturale; 

Reducerea impactului ne-•	
gativ al activităţii economice asupra 
mediului, resurselor naturale şi să-
nătăţii populaţiei. 

Creşterea nivelului de infor-•	
mare, educaţie şi cultură ecologică 
a cetăţenilor. 

În scopul atingerii obiective-
lor date se propun următoarele 
acţiuni prioritare: 

Definitivarea cadrului juri-•	
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dic de mediu existent în conformi-
tate cu cerinţele, directivele şi stan-
dardele Uniunii Europene; 

Promovarea în sfera de bu-•	
siness a responsabilităţii corporati-
ve în domeniul calităţii şi protecţiei 
mediului natural; 

Consolidarea potenţialului •	
instituţional în domeniul protecţiei 
mediului şi utilizării durabile a re-
surselor naturale, ajustarea politicii 
managementului deşeurilor la stan-
dardele europene; 

Îmbunătăţirea măsurilor •	
de prevenire a poluării mediului 
înconjurător prin ridicarea nivelului 
de conştientizare a populaţiei şi în-
corporarea cerinţelor de protecţie a 
mediului în politicile sectoriale ale 
economiei naţionale şi în politicile 
teritoriale; 

Aplicarea măsurilor de asa-•	
nare şi protejare a fondului acvatic; 

Încurajarea conservării, •	
perpetuării şi protejării biodiversi-
tăţii; 

Extinderea şi protecţia arii-•	
lor naturale protejate de stat în baza 
experienţei europene de gestionare 
eficientă a resurselor naturale; 

Asigurarea transparenţei şi •	
eficienţei în administrarea Fondului 
Ecologic Naţional; 

Realizarea programului •	
naţional de măsuri tehnice, de eva-
luare şi finanţare a costurilor redu-
cerii emisiilor de gaze cu efect de 
seră în concordanţă cu prevederile 

Convenţiei-cadru pentru schimbări 
climatice (1992) şi ale Protocolului 
de la Kyoto (1997); 

Modernizarea şi eficienti-•	
zarea sistemului naţional de moni-
torizare a stării şi evoluţiei condiţi-
ilor hidrometeorologice şi a calităţii 
mediului; 

Dezvoltarea reţelei de arii •	
protejate prin crearea parcurilor na-
ţionale urmînd modelul european; 

Reorganizarea activită-•	
ţii Agenţiei „Moldsilva” şi Agenţiei 
„Apele Moldovei” în vederea opti-
mizării structurii organizatorice şi 
eficientizării activităţii; 

crearea infrastructurii ne-•	
cesare pentru reciclarea deşeuri-
lor; 

implementarea sistemului •	
de circulaţie a certificatelor verzi 
pentru diminuarea poluării mediului; 

Promovarea şi înfiinţarea •	
crescîndă a unităţilor de producere 
a energiei renovabile în baza bioma-
sei, utilizarea energiei solare şi eo-
liene, instalaţiilor cu ciclu închis de 
utilizare a apelor etc., ceea ce va in-
fluenţa pozitiv starea ecologică a ţării 
şi va scădea dependenţa de anumite 
surse tradiţionale de energie; 

Promovarea “tehnologiilor •	
prietenoase mediului”; 

Extinderea cooperării in-•	
ternaţionale în domeniul mediului 
în scopul facilitării transferului de 
tehnologii şi preluării produselor 
inovaţionale; 

Stimularea cercetării apli-•	
cative în domeniul tehnologiilor cu-
rate şi promovarea unor campanii 
naţionale de educare şi sensibili-
zare pentru ecologie şi dezvoltare 
durabilă. 

O componentă importantă a Pro-
gramului este orientată spre reduce-
rea riscurilor şi protecţia împotriva 
dezastrelor. Aceasta prevede asigu-
rarea unui cadru instituţional-funcţi-
onal pentru coordonarea acţiunilor 
de răspuns în cazuri de dezastre, 
implementarea unui set de măsuri 
orientate spre diminuarea riscurilor 
în cazul dezastrelor, sensibilizarea 
şi informarea cetăţenilor Republicii 
Moldova privind protecţia împotriva 
calamităţilor. 

Activităţile concrete, propuse 
de Ministerul Mediului în „Planul 
de activitate al Guvernului pentru 
anii 2011-2014”, printre măsurile de 
bază în domeniu prevăd:

1. Definitivarea cadrului juridic 
de mediu existent în conformitate 
cu cerinţele, directivele şi standar-
dele Uniunii Europene prin:

Elaborarea şi promovarea •	
proiectului Strategiei naţionale de 
mediu;

Elaborarea şi promovarea •	
proiectului Strategiei naţionale de 
atenuare şi adaptare la fenomenul 
schimbărilor climatice;

Elaborarea şi promovarea •	
proiectului Strategiei naţionale în 
domeniul conservării diversităţii bi-
ologice;

Elaborarea şi promovarea •	
proiectului Programului naţional 
privind constituirea reţelei ecologi-
ce naţionale.

2. Consolidarea potenţialului 
instituţional în domeniul protecţiei 
mediului şi utilizării durabile a re-
surselor naturale prin intermediul:

Creării Agenţiei de Mediu;•	
Creării Centrului pentru  •	

gestionarea deşeurilor periculoase;
Creării Asociaţiilor pentru •	

gestionarea deşeurilor în regiunea 
Sud;

Creării Agenţiei substanţe-•	
lor chimice;

Creării Agenţiei/Direcţiei •	
pentru gestionarea ariilor naturale 
protejate de stat;
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Creării Centrului Aarhus în •	
Republica moldova.

3. Încorporarea cerinţelor de 
protecţie a mediului în politicile sec-
toriale ale economiei naţionale şi în 
politicile teritoriale şi promovarea în 
sfera de business a responsabilită-
ţii corporative în domeniul calităţii şi 
protecţiei mediului natural.

4. Ajustarea politicii manage-
mentului deşeurilor la standardele 
europene, elaborarea şi promo-
varea proiectului Strategiei privind 
managementul deşeurilor, inclusiv 
a proiectului Strategiei  de gestio-
nare a deşeurilor în regiunea Sud.

5. Dezvoltarea reţelei de arii pro-
tejate prin crearea parcurilor naţio-
nale urmînd modelul european prin 
crearea Parcului Naţional „Orhei”, 
Parcului Naţional „Nistrul Inferior” 
şi a rezervaţiei biosferei “Prutul de 
Jos”.

Activităţile menţionate vor ne-
cesita promovarea unei politici de 
mediu moderne şi mobilizarea re-
surselor, inclusiv financiare, pentru 
realizarea lor.

În acest context menţionez că 
în Moldova costurile de mediu se 
ridică la circa patru sute de milioa-
ne de dolari SUA anual, ele fiind 
legate de pierderile de productivi-
tate a solurilor şi impactul condiţi-
ilor de mediu asupra sănătăţii po-
pulaţiei. Cifra menţionată, de fapt, 
corespunde unui scenariu optimist, 
costurile legate de pierderea unor 
funcţii importante ale ecosistemelor 
nefiind cunoscute deloc. Spre re-
gret, cheltuielile de mediu din ţară 
nu reuşesc să compenseze aceste 
pierderi nici pe departe.

Nu pot să nu remarc faptul că re-
alizările din domeniul managemen-
tului de mediu sunt foarte strîns le-
gate de evoluţia cadrului legislativ. 
Schimbările produse pe parcursul 
ultimilor ani au condiţionat necesi-
tatea revizuirii politicii de mediu şi 
a sistemului de management de 
mediu la nivel naţional şi integrării 
celor mai bune practici existente. A 
fost elaborat şi în curînd va fi trans-
mis Guvernului spre aprobare, iar 
apoi Parlamentului pentru adopta-
re, noul proiect al Legii privind pro-
tecţia mediului, se pregătesc Legea 
privind evaluarea impactului asupra 

mediului, Legea deşeurilor, Legea 
privind substanţele chimice, Le-
gea apelor. Fiind elaborate într-un 
proces transparent şi participativ, 
aceste acte legislative noi vor face 
faţă nu numai cerinţelor  în dome-
niu, dar vor satisface şi aşteptările 
administraţiei publice locale, ale 
agenţilor economici şi asociaţiilor 
obşteşti, astfel contribuind în con-
tinuare la crearea unui cadru legal 
modern pentru dezvoltarea social-
economică a ţării. 

Pe parcursul ultimului an, minis-
terul a întreprins mai multe eforturi 
pentru revitalizarea dialogului şi co-
laborării cu asociaţiile obşteşti. La 
aceste măsuri se referă şi întrunirile 
organizate la minister, participarea 
activă a reprezentanţilor ONG-uri-
lor la şedinţele din cadrul Dialogu-
lui Naţional Politic pentru Mediu şi 
Dezvoltare, la Conferinţele şi se-
minarele desfăşurate de minister. 
Plasarea proiectelor de decizii pe 
pagina web, participarea liderilor 
şi membrilor asociaţiilor obşteşti la 
dezbateri publice, implicarea lor în 
elaborarea actelor normative şi a 
planurilor de acţiuni de mediu şi-au 
adus contribuţia la creşterea calită-
ţii documentelor elaborate, diver-
sificarea domeniilor de activitate, 
lărgirea spectrului de acţiuni, care 
nu se limitează strict la domeniul 
mediului. 

conform prevederilor conven-
ţiei Aarhus, la care Moldova este 
parte, autoritatea centrală de mediu 
este obligată să facă publice activi-
tăţile sale şi să invite reprezentanţii 
ONG-urilor la şedinţele organizate 
în cadrul Ministerului şi a instituţii-
lor din subordine. Reprezentanţi ai 
ONG-urilor de mediu sunt incluşi 
în componenţa Colegiului Ministe-
rului, consiliului de Administrare al 
FEN, Consiliului Ştiinţific Consulta-
tiv, Grupurilor de lucru şi Punctelor 
Focale pentru implementarea trata-
telor şi convenţiilor la care RM este 
parte.

Însă nu întotdeauna reprezen-
tanţii ONG-urilor îşi informează 
colegii despre implicarea şi rezul-
tatele activităţii lor în cadrul as-
pectelor enunţate mai sus. Cred 
că la acest capitol se impune cre-
area unui Consiliu coordonator şi 

a unui mecanism de comunicare 
şi colaborare în cadrul ONG-urilor 
de mediu. Aş recomanda crearea 
acestui mecanism pentru a facilita 
colaborarea atît între organizaţiile 
neguvernamentale de mediu, cît şi 
cu ministerul.

ministerul va continua dialogul 
deschis, informarea şi implicarea 
asociaţiilor obşteşti în procesul de 
adoptare a deciziilor, va antrena 
ONG-urile în realizarea sarcinilor 
concrete la comanda ministerului, 
va finanţa programe de granturi 
speciale, destinate societăţii civile 
şi pe domenii tematice, va încuraja 
implicarea reprezentanţilor socie-
tăţii civile în activităţile de protecţie 
a mediului la nivel naţional, regio-
nal şi global. Organizarea şi des-
făşurarea în Republica Moldova a 
celei de-a IV-a Reuniuni a Părţilor  
Convenţiei de la Aarhus poate servi 
drept o testare şi întărire a parte-
neriatelor ministerului atît cu aso-
ciaţiile obşteşti de mediu, cît şi cu 
întreaga populaţie a ţării. 

Sunt sigur că în societatea 
modernă protecţia mediului vizează 
în mod direct nu numai păstrarea 
integrităţii factorilor de mediu şi 
ecosistemelor, dar şi condiţiile 
de viaţă şi sănătate a populaţiei, 
realizarea intereselor economice, 
precum şi capacităţile de dezvoltare 
durabilă şi democratizare a 
societăţii, în general.

Sper că acest articol va contribui 
la perpetuarea dialogului naţional 
privind perspectivele protecţiei me-
diului în Republica Moldova în anii 
următori, care va fi continuat la di-
ferite nivele, va fi preluat şi promo-
vat de asociaţiile obşteşti şi agenţii 
economici, astfel încît conceptul 
dezvoltării durabile, ecologic-orien-
tate, ca model de relansare a eco-
nomiei ţării, va fi înţeles, susţinut şi 
implementat de întreaga societate.   


