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RAPORT
privind realizarile Ministerului Agriculturii, Dezvoltarii Regionale Mediului 
LA COMPONENTA PROTECTIA MEDIULUI $1RESURSE NATURALE

in anul 2020

Pe parcursul anului 2020 activitatea Ministerului la componenta protectia 

mediului §i resurse naturale a fost orientata in realizarea principiilor privind 

dezvoltarea durabila, intru asigurarea unui mediu curat pentru sanatatea popula^iei prin 

perfec{ionarea cadrului normativ de mediu la prevederile legislafiei UE din domeniu §i 
elaborarea reglementarilor de punere in aplicare a noului cadru normativ in domeniile 

privind prevenirea poluarii, protec{ia aerului atmosferic, gestionarea resurselor naturale 

§i resurselor de apa, managementul de^eurilor §i substanfelor chimice §i schimbari 
climatice.

Eforturile institu{iilor de mediu au fost concentrate la realizarea activitafilor de 

protectie §i utilizare rajionala a resurselor naturale disponibile in Republica Moldova, 
precum §i implementarea angajamentelor asumate in cadrul Acordului de Asociere 

Republica Moldova - Uniunea Europeana, a Strategic! de Mediu pentru anii 2014-2023 

§i Strategiilor sectoriale din domeniul protecjiei mediului.

Reie§ind din funcfia de baza a ministerului de elaborare a cadrului normativ de 

mediu, a continuat imbunatafirea §i ajustarea acestuia la prevederile legislate! 

europene, pe parcursul anului 2020 fiind aorobate circa 25 acte normative in domeniul 
mediului §i resurselor naturale.

Cele mai importante dintre acestea sunt:
^ Legea nr. 108/2020 privind controlul pericolelor de accidente majore 

implied substance periculoase (SEVESO) - care reglementeaza masurile de 

prevenire a accidentelor §i de limitare a consecinjelor acestora asupra sanatafii 
umane §i asupra mediului, prin transpunerea Directive! 2012/18/UE (SEVESO
in);

> Legea nr. 159/2020 pentru modificarea Regulamentului cu privire la regimul 
comercial §i reglementarea utilizdrii hidrocarburilor halogenate care distrug 

stratul de ozon, aprobat prin Legea nr. 852/2002, fiind introduse modificari 
referitoare la interzicerea importului noilor echipamente frigorifice §i de

care



climatizare a aerului care funcfioneaza pe baza de hidroclorofluorocarburi 
(HCFC), substanfe care afecteaza stratul de ozon §i a caror import consum se 
reduce anual;

> Legea nr. 89/2020pentru ratificarea Contractului de finanfare dintre Republica 

Moldova p Banca Europeand de Investifii (BEI) privind implementarea 

proiectului „De$euri solide in Republica Moldova”, in marime de 25 mil. Euro. 
Investifia este un imprumut suveran care prevede §i partea de grant.

> Planul de gestionare a riscului de inundafii pentru districtul bazinului 
hidrografic Nistru §i Planului de gestionare a riscului de inundafii pentru 

districtul bazinului hidrografic Dundrea-Prut §i Marea Neagrd (HG nr. 
562/2020) - care includ masuri §i activity de dezvoltare §i reabilitare a 

infrastructurii de protec{ie impotriva inundatiilor;
^ Pegulamentul privind ambalajele §i de§eurile de ambalaje, aprobat prin HG nr. 

561/2020;
> Regulamentul privind bateriile §i acumulatori §i de$eurile de baterii §i 

acumulatori, aprobat prin HG nr. 586/2020;
Regulamentul privind limitarea emisiilor de COY cauzate de utilizarea de 

solvenfi organici in anumite vopsele, lacuri §i in produsele de refinisare a 

autovehiculelor (HG nr. 914/2020);
> Regulamentul privind controlul emisiilor de COY rezultafi din depozitarea §i din 

distributia benzinei de la terminale la stajiile de alimentare cu produse petroliere 
(HG nr. 587/2020);

^ HG nr. 444/2020 cu privire la instituirea mecanismului de coordonare a 

activitdfilor in domeniul schimbdrilor climatice\
> HG nr. 442/2020 pentru modificarea Hotararii Guvemului nr. 199/2014 cu privire 

la aprobarea Strategiei de alimentare cu apd p sanitafie (2014-2028), care prevede 

asigurarea graduala a accesului la apa §i sanitate adecvata pentru toate categoriile 

de populate, contribuind astfel la asigurarea dreptului omului la apa potabila 

sigura ca un drept fundamental al omului.

A continuat consolidarea cadrului institutional de implementare a politicilor in 

domeniul gestionarii resurselor de apa §i a resurselor forestiere, fiind elaborate §i 
aprobate acte normative privind reformarea institu{iilor subordonate respective. Prin 

HG nr. 560/2020 cu privire la modificarea unor hotarari ale Guvemului (Monitorul 
Oficial, 2020, Nr. 199-204 art. 699) au fost operate modificari in HG nr. 150/2010 

Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea §i func{ionarea Agenfiei



„Moldsilva”, structurii §i efectivului-limita ale aparatului central al acesteia, care se 

axeaza pe modificarea structurii organizatorice a aparatului central, ulterior urmeaza 

reorganizarea structurilor subordonate (intreprinderilor de stat). Numarul de personal 
al Agentiei „Moldsilva” a fost majorat de la 20 unitafi la 39 unitafi.

Proiectul hotararii Guvemului „Cu privire la organizarea §i func{ionarea Agenfiei 
„Apele Moldovei” este la etapa de elaborare a analizei impactului de reglementare.

Pe parcursul a. 2020 Agenfia de Mediu a continual procedura de acreditare a 

Laboratorul de Referinfa de Mediu conform foii de parcurs pentru acreditarea 

Laboratorului. In data de 15 septembrie 2020 a fost depus dosarul la Organismul 
National de Acreditare (MOLDAC) pentru acreditarea inifiala a laboratorului, iar in 

urma evaluarii directe desfa§urate in perioada 17-18 decembrie 2020, echipa de 

evaluatori a metodelor de incercare (MOLDAC) a constatat o serie de observatii §i 
neconformitati, care au fost inlaturate §i solufionate de catre Agentie. Certificatul de 

acreditare la cerinjele standardului SM ENISO/IEC 17025:2018 a fost obtinut de catre 
Agentie in luna martie 2021.

A

In domeniul prevenirii poluarii §i reducerii impactului negativ asupra
mediului a fost adoptata Legea nr. 108/2020 privind controlul pericolelor de accidente 

majore care implica substanfe periculoase, care reglementeaza masurile de prevenire a 

accidentelor majore care implica substanje periculoase, stabilirea sistemelor de control 
§i de management, precum §i de limitare a consecinfelor acestora asupra sanatafii umane 

§i asupra mediului inconjurator, in vederea asigurarii unui nivel ridicat de protec^e §i 
siguranfa la nivel national §i international, prin transpunerea Directivei 2012/18/UE 

(SEVESO III). De asemenea, a fost initial procesul de elaborare a cadrului normativ de 

punere in aplicare a Legii nr. 108/2020, care include un set de §ase Regulamente 

elaborate conform prevederilor art. 24 alin. (2) lit. c).
Pentru asigurarea unei aproximari dinamice a cadrului normativ national la 

Directivele UE in domeniul evaluarii impactului asupra mediului §i evaluarii strategice 

de mediu in anul 2020 a fost lansat procesul de modificare a cadrului normativ existent 
in domeniul evaluarii impactului asupra mediului pentru aducerea 

concordanfa cu Directiva 2014/52/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte 

publice §i private asupra mediului, a Convenfiei Espoo, a Protocolului ESM, dar §i 
inlaturarea deficientelor identificate in procesul de aplicare a Legilor EIM/ESM. Cu 

suportul experjilor CEEONU in cadrul proiectului regional EU4Environment au fost 
elaborate doua rapoarte privind analiza cadrului national in domeniul EIM §i ESM, 
identificarea lacunelor legislative §i elaborate recomandari pentru noul proiect de lege.

acestuia in



A

In scopul eficientizarii sistemului de autorizare a activitafilor cu impact asupra 

mediului inconjurator, a continuat elaborarea proiectului de lege privind emisiile 

industriale, care include componenta de autorizare integrate de mediu, valorile limita 

de emisii §i prevederile privind instalafiile mari §i medii de ardere. Proiectul transpune 

Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale §i Directiva 2015/2193 privind 

limitarea emisiilor in atmosfera a anumitor poluanji provenind de la instalafii medii de 

ardere. A fost elaborate analiza impactului de reglementare (AIR) la proiectul de lege 

privind emisiile industriale §i aprobata in $edin{a Grupului de lucru AIR din data de 

26.05.2020. Ulterior s-a lucrat la definitivarea §i consultarea proiectului cu Grupul de 

lucru pentru elaborarea proiectului de lege §i publicul. Avand in vedere complexitatea 

proiectului de lege privind emisiile industriale, elaborarea acestuia va continua §i in 
2021.

Pentru consolidarea cadrului normativ privind taxele §i plajile pentru poluarea 

mediului a fost elaborat proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative 

include propuneri de modificare a art. 6, 9 §i 10 din Legea nr. 1540/1998 privind plata 

pentru poluarea mediului cu referire la plafile pentru emisiile §i deversarile de poluanji 
§i depozitarea de§eurilor.

Astfel, prin Legea nr. 257/2020 cu privire la modificarea unor acte normative 

(politica bugetar-fiscala pentru 2021) au fost aprobate doar propunerile de modificare 

a art. 9 din Legea nr. 1540/1998, fiind excluse plajile pentru deversarile de poluanfi cu 

apele uzate in sistemele de canalizare incepand cu 01.01.2021 (art. 9 alin. (1) §i pet. 3 

din note la anexa nr. 5). Scopul acestor modificari este eliminarea dublei impozitari a 

agenfilor economici de la plata pentru evacuarea apelor uzate in sistemul public de 

canalizare. Plata pentru deversarile de ape uzate (epurate sau neepurate) direct in 

obiectivul acvatic (emisar) se menjine in continuare a fi achitata de agen^ii 
care sunt subieclii acestei plati.

De asemenea, in scopul facilitarii/simplificarii procedurii de calculare a platilor 

pentru emisiile §i deversarile de poluanfi pentru subieclii impunerii cu plata pentru 

poluarea mediului a fost elaborata darea de seama semi-automatizata (Formularul 
EMPOLDEP19) in format Excel, precum §i instruefiunea privind modul de completare 

a darii de seama automatizate privind plata pentru poluare pentru emisiile §i deversarile 

de poluanji, in baza prevederilor Legii nr. 1540/1998 §i a Ordinului MADRM 

15/2019 cu privire la aprobarea formularului darii de seama (EMPOLDEP19), modului 
de completare a acesteia §i a Instructiunii privind modul de calculare §i achitare a 

pla{ilor pentru emisiile §i deversarile de poluanji §i depozitarea de^eurilor. Formularul 
a fost plasat pentru utilizare de catre agen{ii economici pe pagina web oficiala a

, care

economici

nr.



ministerului.
Acjiunile privind introducerea sistemului de eco-etichetare au fost lansate In luna 

iunie 2020. Cu suportul proiectului EU4Environment (UNEP) a fost elaborat raportul 
,J?vahtarea sistemului de etichetare ecologicd existent in Republica Moldova, in 

conformitate cu cerinfele Uniunii Europene” (pentru bunuri/produse §i servicii 
ecologice) ^Foaia de parcurs privind crearea unui sistem national de etichetare 

ecologicd" pentru stabilirea/alinierea unui sistem de etichetare ecologica In Moldova. 
Pe data de 18.12.2020 a avut loc webinarul on-line privind Etichetarea Ecologica in 

cadrul caruia au fost prezentate §i discutate cu parfile interesate Raportul ?i Foaia de 

parcurs nienlionate. S-a initial lucrul asupra elaborarii proiectului regulamentului 
privind etichetarea ecologica prin transpunerea Regulamentului (EC) Nr. 66/2010 a 

Parlamentului European §i a Consiliului din 25 noiembrie 2009 cu privire la etichetarea 
ecologica a UE.

/V ,

In a. 2020 a continual realizarea activitajilor de promovare a principiilor 

economiei verzi §i integrarea aspectelor de mediu in politicile §i legislafia sectoriala. 
Un instrument important §i eficient in acest sens este activitatea Grupului de lucru 

interministerialpentrupromovarea dezvoltdrii durabile economiei „verzi” (Ordinul 
comun al MEI §i MADRM nr. 65/63 din 18 martie 2019) responsabil de coordonarea 

implementarii Programului de promovare a economiei „verzi” in Republica Moldova 

pentru anii 2018-2020 §i a proiectului EU4Environment/Uniunea Europeana pentru 

Mediu in Republica Moldova. Activitatea GL a demonstrat capacitatea de 

valorile dezvoltarii economice in armonie cu mediul, integrarea principiilor economiei 
verzi in toate sectoarele, in scopul eficientizarii resurselor §i dezvoltarea 

circulare, care trebuie sa devina o realitate pentru atingerea prioritajilor de protecjie a 

mediului §i de adaptare la schimbarile climatice.
Astfel, pe parcursul a. 2020 Grupul de lucru s-a intrunit in 2 ^edinfe (14 februarie 

2020, 11 septembrie 2020) la care a fost prezentat §i discutat progresul implementarii 
proiectului EU4Environment in Moldova in 2019 §i in 2020, planurile pentru 2020 

elaborate de partenerii de implementare §i activitafile planificate pentru 2021. De 

asemenea, pe data de 29 mai 2020 au avut loc consultari in cadrul proiectului 
EU4Environment intre Comisia Europeana, partenerii de implementare §i punctele 

nafionale de contact EU4Environment privind evaluarea procesului de realizare a 

activitatilor planificate §i formulate propuneri de actualizare §i ajustare a termenilor sau 

activitafilor proiectului EU4Environment, in contextul situafiei pandemice care a 

afectat realizarea unor actiuni in termenul stabilit.

a promova

economiei



In scopul promovarii economiei „verzi” la nivel national a fost organizata pe data 

de 31 ianuarie 2020 edijia a 5-a a Mesei Rotunde „Economia verde. Fabricat in 

Moldova” §i desfa§urata campania nationala de informare §i comunicare de Saptamana 

Verde Europeana 2020 cu tematica „Un nou inceput pentru oameni §i natura”, in 

perioada 19-23 octombrie 2020.
In scopul asigurarii crearii sistemului de management integral de gestionare 

al calitafii aerului a fost dezvoltat §i aprobatproiectul de legeprivind calitatea aerului 
atmosferic (HG nr. 863/2020), care transpune Directiva 2008/50/CE a Parlamentului 
European §i a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului inconjurator §i 
aer mai curat pentru Europa §i Directiva 2004/107/CE a Parlamentului European §i a 

Consiliului din 15 decembrie 2004 privind arsenicul, cadmiul mercurul, nichelul §i 
hidrocarburile aromatice policiclice in aerul inconjurator. Proiectul de lege a 

fost aprobat in prima lectura de catre Parlament la data de 16.03.2021. Adoptarea 

proiectului Legii va contribui la identificarea §i punerea in aplicare a masurilor eficiente 

de reducere a emisiilor de poluanji atmosferici in scopul minimizarii efectelor nocive 

asupra sanatajii umane §i a mediului.
Pentru reglementarea emisiilor de compu^i organic! volatili in aerul atmosferic a 

fost aprobat Regulamentulprivind limitarea emisiilor de COVcauzate de utilizarea de

un

solvenfi organici in anumite vopsele, lacuri §i in produsele de refinisare a 

autovehiculelor (HG nr. 914/2020), care transpune Directiva 2004/42/CE §i 
Regulamentul privind controlul emisiilor de COV rezultafi din depozitarea §i din 

distribufia benzinei de la terminale la stafiile de alimentare cu produse petroliere (HG 

nr. 587/2020), care transpune Directiva 94/63/CE.
/V

In anul 2020, Republica Moldova s-a alaturat inijiativei ONU privind marcarea
pe data de 7 septembrie a Zilei internafionale a aerului curat pentru cerul albastru. in 

acest context, au fost organizate activitaji de con^tientizare §i sensibilizare a populajiei 
privind importanja pastrarii §i imbunatatirii calitajii aerului.
La nivel national au fost lansate activitatile de implementare a proiectului regional 
EU4Climate, care acorda asistenja farii noastre in adoptarea masurilor concrete 

impotriva schimbarilor climatice prin implementarea Acordului de la Paris.
In conformitate cu angajamentele asumate de {ara in cadrul Convenjiei 

privind schimbarile climatice (CONUSC), in martie 2020 Republica Moldova a 

transmis Secretariatului CONUSC Contribufia Nationala Determinata (CND2) 

actualizata, fiind a 4 fara din lume care ?i-a prezentat CND2. Republica Moldova §i-a 

stabilit sa atinga tinta neconditionata de 70% a emisiilor de gaze cu efect de sera (GES) 

pana in anul 2030 in comparatie cu anul de referinja 1990. In cazul in care {ara va



beneficia de asistenfa financiara tehnica din partea comunita{ii intemationale, 
nivelul de reducere condifionata a emisiilor ar putea atinge 88% fafa de nivelul 
anului de referinfa. Implementarea CND2 §i caile de atingere a fintelor mai 
ambifioase au fost discutate in cadrul evenimentelor regionale organizate de 

proiectul EU4Climate in octombrie §i noiembrie 2020.
Cu suportul proiectului EU4Climate a fost elaborat pachetul de documente 

pentru revizuirea Sistemului National de Monitorizare §i Raportare (SNMR) a 

emisiilor de gaze cu efect de sera (GES), prin alinierea la cadrul de reglementare 

nivel inalt de transparenfa pentru actiuni §i suport, conform Articolului 13 al 
Acordului de la Paris, precum §i elaborate recomandari de integrare a aspectelor de 

schimbari climatice in politicile sectorului gestionarea de^eurilor al Republicii 
Moldova. Concomitent, proiectul ElMClimate i§i propune §i elaborarea ’’Ghidului 
sectorial privind integrarea schimbarilor climatice in politicile sectorului de§eurilor
in conformitate cu Acordul de la Paris”./\

In anul 2020 a fost stabilit mecanismul de implementare a masurilor de adaptare 

la schimbarile climatice §i de atenuare a acestora prin instituirea Comisiei Nafionale 

privind schimbarile climatice, structura, care va promova dialogul, coordonarea, 
colaborarea §i coerenfa intre sectoare in procesul de planificare §i implementare a 

actiuni lor de adaptare la schimbarile climatice (HG nr. 444/2020). Componenta 

nominala a Comisiei a fost aprobata prin Dispozijia Guvemului nr. 144/2020.
In 2020, Republica Moldova a beneficiat de un suport financiar din partea 

Fondului Verde pentru Clima (FVC) in valoare de 2,1 milioane dolari americani (USD) 

pentru implementare proiectului „Promovarea Procesului de Planificare §i Adaptare a 

RM la Schimbarile Climatice” (NAP 2), implementat de UNDP (proiect lansat la 

13.10.2020). Proiectul, care se va derula pana in a. 2024 va permite o mai buna 

gestionare a riscurilor privind schimbarile climatice cu care se confrunta {ara noastra 

si se va concentra pe cele mai afectate sectoare, ca cel al transportului, energiei, apei, 
silviculturii sanatapi. De asemenea Republica Moldova a beneficiat din FVC de 

un suport financiar in valoare de 685

cu

mii USD pentru implementare 
proiectului ,Jntegrarea adaptdrii in procesele de planificare in vederea reducerii 
vulnerabilitdfii la schimbarile climatice la nivel national, central §i local in sectorul 
agricol”, implementat de FAO.

/v

In scopul asigurarii realizarii angajamentelor asumate in cadrul CONUSC, au 

fost evaluate activitaple intreprinse privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, 
stabilite in Strategia de dezvoltare cu emisii reduse a Republicii Moldova (HG nr. 
1470/2016). La fel, a fost evaluat nivelul de adaptare a sectoarelor economiei najionale



la schimbarile climatice, conform Strategiei Republic! Moldova de adaptare la 

schimbarea climei pana in anul 2020 (HG nr. 1009/2014). In baza rezultatelor evaluarii, 
vor fi planificate noi activitati de atenuare §1 adaptare la schimbarile climatice.

/V

In scopul prevenirii distrugerii stratului de ozon §i asigurarii indeplinirii 
angajamentelor Republicii Moldova in cadrul Protocolului de la Montreal privind 

substan{ele care distrug stratul de ozon §i reducerii globale a producfiei consumului 
de hidrofluorcarburi (HFC) gaze cu un inalt potential de incalzire globala, a fost 
aprobat proiectul de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Amendamentul la 

Protocolul de la Montreal privind substantele care distrug stratul de ozon, adoptat la 15 

octombrie 2016, la Kigali (Rwanda) (HG nr. 536/2020). Proiectul de lege se 

examineaza in cadrul Comisiilor Parlamentare. in acela^i context, a fost inifiata 

Q\dhoTdXQ&proiectului de lege privind gazele fluorurate cu efect de sera, care transpune 

Regulamentul UE nr. 517/2014 privind gazele fluorurate cu efect de
In anul 2020 a fost elaborat Raportul privind nivelul de realizare a activita|ilor 

stabilite in Planul de acjiuni pentru implementarea in perioada 2016-2020 

a Programului de suprimare e§alonatd a hidroclorofluorocarburilor halogenate 

pentru anii 2016-2040 (HG nr. 856/2016). in rezultatul acjiunilor realizate pe parcursul 
anilor 2016-2020 a fost atins obiectivul stabilit pentru etapa I a Programului - reducerea 

consumului de HCFC cu 35% din nivelul de baza, catre anul 2020. De asemenea 
fost operate modificari

sera.

, au
in Programul de 

hidroclorofluorocarburilor halogenate pentru anii 2016-2040 fl a Planului de acfiuni 
pentru implementarea acestuia in anii 2016-2020 (HG nr. 801/2020). Prin aceasta 

Hotarare a fost aprobat un nou Plan de acfiuni pentru implementarea in anii 2021-2025 

a etapei a Il-a a Programului de suprimare e§alonatd a HCFC, care are drept obiectiv 

reducerea consumului de HCFC

suprimare e§alonatd a

67,5% catre anul 2025. Planul de acjiuni include 
activitati ce vizeaza perfectionarea cadrului normativ, precum §i masuri de ordin 

economic §i organizatoric, care vor contribui la atingerea obiectivului stabilit.
Pentru realizarea angajamentelor asumate in cadrul Protocolului de la Montreal, 

tara noastra reduce anual importul substanfelor care distrug stratul de ozon. Astfel, 
cantitatea totald de HCFC permisd pentru import in fard in anul 2020 a constituit 11 
tone metrice. in cadrul §edin{ei Comisiei de repartizare a contingentelor pentru anul 
2020 au fost stabilite contingentele anuale de import a HCFC pentru cinci agenti 
economici, importatori de asemenea substan{e: S.C. „Dina Cociug” SRL, S.C. „Ecolux” 

SRL, „York Refrigerent” SRL, „Frig Industrial” SRL §i „Frio-Dins” SRL.

cu



A

In anul 2020, cu suportul Fondului Multilateral al Protocolului de la Montreal, in 

cadrul proiectului „Planul de management privind suprimarea e^alonata a HCFC” 

(componenta UNEP §i UNDP) au fost realizate urmatoarele activitaji orientate spre 

atingerea obiectivului de reducere a consumului de HCFC cu 35% din nivelul de baza, 
catre anul 2020:

- organizat cursul de instruire pentru speciali^tii care activeaza in sectorul 
frigorific §i de condifionare a aerului, fiind instruiti, 12 speciali§ti in domeniul tehnicii 
frigului, evaluati acordate certificate de competent profesionala.

- realizate activity destinate instruirii func{ionarilor vamali in domeniul 
protectiei stratului de ozon;

Publicat „Ghidul funcfionarului vamal privind reglementarea 

importului/exportului substan\elor care distrug stratul de ozon, precum §i al 
echipamentelor §i produselor ce confin asemenea substanfe (edifie actualizatd) ” §i 
organizarea seminarelor de instruire pentru funcfionarii vamali privind controlul §i 
monitoringul importului/exportului substanfelor care distrug stratul de ozon.

Prin proiectul „Planul de management privind suprimarea e^alonata a HCFC” 

(componenta UNDP), care s-a axat pe promovarea noilor tehnologii in sectorul 
frigorific §i de condifionare a aerului, a fost implementat un proiect pilot demonstrativ 

in scopul incurajarii agentilor economic! privind aplicarea instalatiilor modeme de 

refrigerare, ce funcfioneaza pe baza de agenji ffigorifici natural!. Drept urmare, doua 

companii din Chisinau au beneficiat de sprijin financiar in valoare de 32.000 dolari 
SUA fiecare, pentru a instala echipament modern, ce utilizeaza agent frigorific 

natural C02. Proiectele au fost finalizate in luna iunie 2020.
De asemenea, in scopul sensibilizarii publicului, in perioada 7-17 septembrie 

2020, la Chisinau, s-a desfa^urat campania dedicata celebrarii a 35 de ani de la 

semnarea Convenjiei de la Viena §i a 35 de ani de protecjie globala a stratului de 
in acest context, in perioada 11-12 septembrie 2020, a fost desfa^urat Maratonul „ Ozon 

pentru viafd. 35 de ore nonstop pentru 35 de ani de protecfie a stratului de ozon ”, prin 

intermediul caruia a fost atrasa atenjia opiniei publice asupra necesitalii depunerii 
eforturilor comune pentru protecfia stratului de ozon.

ozon.

A

In domeniul managementului integral al resurselor de apa, in anul 2020 a fost 
perfecjionat cadrul normativ in conformitate cu angajamentele din Acordul de Asociere 
§i tratatele intemafionale, fiind aprobate:
- HG nr. 90/2020 cu privire la modificarea Regulamentul privind cerinjele de colectare, 

epurare §i deversare a apelor uzate in sistemul de canalizare §i/sau in emisaruri de apa



pentru localitatile urbane §i rurale aprobat prin HG nr. 950/2013 - care au scopul de a 

clarifica cerinjele privind epurarea §i preepurarea apelor urbane reziduale, astfel incat 
sa nu conduca la poluarea resursei de apa §i sa nu dauneze mediului inconjurator;

- HG nr. 736/2020 cu privire la aprobarea Metodologiilor de identificare §i desemnare 

a zonelor vulnerabile la nitraji §i zonelor sensibile la nutrienli - care va asigura 

prevenirea §i reducerea impactului poluarii cu nitrati proveni^i din domeniul agricol;
- Ordinul Ministerului Agriculturii, Dezvoltarii Regionale §i Mediului nr. 160 din 27 

iulie 2020 cu privire la aprobarea Codului de bune practici agricole privind protecfia 

apelor impotriva poluarii cu nitraji din surse agricole - care va asigura ghidarea 

producatorilor agricoli in procesul de utilizare adecvata a nitrajilor in scopul 
protectiei resurselor de apa.

- Ordinul Ministerului Agriculturii, Dezvoltarii Regionale §i Mediului nr. 63 din 5 

martie 2020 cu privire la aprobarea componenfei Comitetelor bazinale Nistru §i 
Dunarea-Prut §i Marea Neagra.

/V

In scopul asigurarii punerii in aplicare §i implementarii Acordului intre Guvemul 
Republicii Moldova §i Cabinetul de Mini§tri al Ucrainei privind colaborarea in 

domeniul protectiei §i dezvoltarii durabile a bazinului raului Nistru (semnat la 29 

noiembrie 2012, Roma, Italia) a continuat realizarea masurilor de cooperare cu Ucraina.
A

Insa din cauza situafiei pandemice, activitatile de colaborare in baza Acordului s-au 

axat pe desfa^urarea in format on-line a ^edinjelor Grupurilor de lucru tematice, 
constitute in baza Acordului, prin intermediul platformei Comisiei mixte moldo- 

ucrainene privind utilizarea stabila §i protecjia bazinului fluviului Nistru. A fost analizat 
?i evaluat proiectul Planului de acfiuni strategic comun cu partea ucraineand pentru 

imbundtdfirea situafiei ecologice a bazinului hidrogrqfic Nistru. Scopul principal al 
caruia consta in imbunatatirea situafiei ecologice a bazinului fluviului Nistru, §i in 

asigurarea protectiei pe viitor a acestuia.
Au fost reluate discujiile in vederea organizarii §edinjei Comisiei hidrotehnice 

interguvemamentale pentru implementarea Acordului intre Guvemul Republicii 
Moldova §i Guvemul Romaniei privind cooperarea pentru protecfia §i utilizarea 

durabila a apelor Prutului §i Dunarii (semnat la Chisinau, la 28 iunie 2010). De 

asemenea, este in proces de examinare setul de materiale recep{ionate de la partea 

romana cu referire la „Studiul privind fundamentarea actualizarii Regulamentului de 

exploatare §i intrefinere a Nodului hidrotehnic Stanca-Coste§ti”.
Este important de apreciat suportul partenerilor de dezvoltare acordat prin 

intermediul urmatoarelor proiecte de susjinere in domeniul managementului integral al 
resurselor de apa:
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Proiectul „Consolidarea cadrului institutional in sectorul alimentare cu apa §i 
sanitatie din Republica Moldova”, finanfat de SDC/ADA;

- Proiectul regional „Ini{iativa pentru apa a Uniunii Europene Plus” (EUWI+);
- Studiul impactului social §i de mediu asupra fluviului Nistru in urma constructiei 

Complexului Hidroenergetic nistrean (CHEN) din Ucraina, implementat de 

PNUD Moldova, finanfat de Ambasada Suediei in R. Moldova;
- Proiectul GEF „Consolidarea cooperarii transfrontaliere §i gestionarea integrate a 

resurselor de apa in bazinul fluviului Nistru”;
- Studiul Diagnostic §i Perspectiva privind securitatea apei in Moldova, inijiativa a 

Bancii Mondiale.
/V

In anul 2020 a fost dezvoltat proiectul „Securitatea aprovizionarii 
canalizare in R. Moldova”, susfinut de Banca Mondiala. De

cu apa §i 
asemenea, s-a inifiat

elaborarea „Studiului de prefezabilitate privind analiza indicatorilor de: calitate a 

aerului, epurarea apelor uzate ?i gestionarea de^eurilor” susjinut de Agenfia 

Intemationala de Cooperare a Japoniei (JICA).

Asigurarea unui management eficient al de$eurilor este elementul cheie pentru 

buna fimcfionare §i implementare a Strategiei de gestionare a de§eurilor in Republica 

Moldova pentru anii 2013-2017 (HG nr. 248/2013) §i a Legii privind de^eurile nr. 
209/2016, care se inscrie in obiectivele politicii europene in materie de prevenire a 

generarii de^eurilor §i urmare^te reducerea consumului de resurse, precum §i aplicarea 

practica a ierarhiei de§eurilor.
Este de remarcat relevanfa punerii in aplicare a Legii privind de§eurile 

facilitat aplicarea reglementarilor, urmare a intrarii in vigoare a acestora. Astfel, de rand 

cu cerinfele stabilite in actele normative intrate in vigoare in perioada 2018-2019 

precum: Lista de§eurilor; Instrucjiunea privind tinerea evidentei §i transmiterea datelor 

privind deseurile §i gestionarea acestora; Conceptul Sistemului Informational 
Automatizat Managementul De^eurilor www.siamd.gov.md: Regulamentul sanitar 

privind gestionarea de^eurilor rezultate din activitatea medicala; Regulamentul privind 

deseurile de echipamente electrice §i electronice, in anul 2020 s-a reu^it completarea 

cadrului normativ cu doua reglementdri importante axate pe aplicarea principiului de 

responsabilitate extinsa a producatorului (REP) pentru baterii §i acumulatori §i 
deqeurilor de baterii §i acumulatori, de ambalaj §i deseurile de ambalaj.

Astfel, un prim pas in implementarea REP este colectarea separata a DEEE- 

urilor §i asigurarea atingerii fintelor de reciclare, recuperare §i eliminare. In acest scop, 
in Republica Moldova au fost inregistrate 37 de intreprinderi cu statut deproducdtor 

de EEE $i 3 sisteme colective. Sistemele colective detin Autorizajii de mediu pentru

, care a

11

http://www.siamd.gov.md


gestionarea de^eurilor pentru desfa^urarea activitajilor privind implementarea REP. 
Principiul REP urmeaza a fl implementat §i pentru de^eurile de baterii §i acumulatori, 
?i de ambalaj in conformitate cu noile reglementari aprobate.

In acest context, reglementarile sus menfionate, contribuie la cre§terea gradului 
de responsabilizare a producatorilor, importatorilor, distribuitorilor §i generatorilor de 

de§euri asigurand raportarea informatiilor pe de^euri, cre^terea accesibilitafii la 

serviciile publice digitizate §i simplificarea proceselor de raportare a datelor, inclusiv §i 
crearea climatului favorabil pentru dezvoltarea sectorului de reciclare §i valorificare a 

anumitor fluxuri de de^euri avand la baza principiul REP.
Necesita a fi remarcat una din performanjele importante care a stabilit cerinte 

pentru incinerarea §i co-incinerarea de§eurilor urmare a adoptarii Legii nr. 116/2019 

privind modificarea Legii nr. 209/2016 privind de§eurile. Aceasta stabile§te baza legala 

pentru dezvoltarea reglementarilor §i cerinfelor specifice pentru instate^, precum §i 
crearea infrastructurii pentru incinerarea §i coincinerarea de§eurilor. In acest sens, 
proiectul de hotarare a Guvemului pentru aprobarea Regulamentului privind incinerarea 

§i coincinerarea de^eurilor, a fost elaborat §i este la etapa de discutii §i consultari cu 
publicul.

Totodata, pentru eflcientizarea generarii datelor privind de§eurile §i accesul 
publicului la acestea, de rand cu platforma informafionala www.siamd.gov.md 

dezvoltata de minister, ONG-urile de mediu contribuie prin diverse acjiuni in acest 
domeniu. Astfel, A.O. Asociajia pentru Valorificarea De^eurilor a creat platforma 

line https://e-circular.org/statistici/. unde poate fi vizualizata (in diverse diagrame) 

statistica de§eurilor generate, numarul gunoi^tilor §i aplicarea amenzilor. Serviciul dat 
poate fi utilizat de catre autoritati publice centrale §i locale responsabile pentru evidenfa 

datelor privind de^eurile dar §i de catre operatorii de salubritate §i agenfii 
producatori de de^euri.

Concomitent, urmare a implementarii proiectului „Ora§ curat cu e-de§eu reciclat” 

lansat de Asociatia pentru Valorificarea De§eurilor cu suportul Programului de Granturi 
mici GEF SGP Moldova, in mun. Chi§inau, a fost creata o harta a punctelor de colectare, 
care permite identificarea celui mai apropiat punct pentru colectarea e-de§eurilor. in 

prezent, sunt organizate 128 puncte de colectare de DEEE (instalate 80 tomberoane de 

dimensiunii medii, plasate in incinta institufiilor din sectorul public, privat §i mediul 
academic §i alte 8 tomberoane mari in exterior, 7 din ele plasate pe teritoriilor stajiilor 

de alimentare). Harta poate fi vizualizata pe https://e-circular.org.
Pentru pregatirea platformei de dezvoltare a infrastructurii de management al 

de$eurilor $i atragerea finanfarii sectorului, in anul 2020 a fost adoptata Legea

on-

economici

nr.
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89/2020 pentru ratificarea Contractului de finanfare dintre Republica Moldova $1 

Banca Europeand delnvestifii (BEI) privind implementarea proiectului ,,De§euri solide 

in Republica Moldova ’ in mdrime de 25 mil Euro, Investifia este un imprumut suveran 

care prevede partea de grant. Prioritar, investifia va fi orientatd in trei regiuni de 

management al de§eurilor (RMD nr. 1- r-nul Cantemir, mun. Cahul, r-nul Taraclia ?i 
UTA Gdgduzia (Vulcdne§ti §i Ceadir-Lunga); RMD nr. 5 - r-nul Ungheni, r-nul 
Nisporeni, r-nul Cdldrap p RMD nr. 8 - r-nul Briceni, r-nul Ocnifa, r-nul Edinef, r-nul 
Dondu$eni) $i mun. Chisinau care dispun de studii de fezabilitate finalizate §i acorduri 
de mediu. in acest scop, a fost selectata Regiunea de Management al De§eurilor nr. 5 

(RMD 5) ca protect pilot.
Concomitent, a fost elaborata §i aprobata HG nr. 897/2020 cuprivire la alocarea 

mijloacelor financiare §i semnat Acordul de sub-finanfare, incheiat intre Ministerul 
Finanfelor p Primdria mun. Chisinau la data de 22.12.2020 cu nr. 1. Pentru 

monitorizarea implementarii proiectului „De§euri Solide in Republica Moldova” a fost 
aprobat Ordinul nr. 268 din 17.12.2020 cu privire la instituirea Comitetului Director.

MADRM a planificat in cadrul bugetar pe termen mediu (CBTM 2020-2022) 

surse financiare, astfel ca, investitiile care vor fi realizate in infrastructura de
management al de^eurilor, sa fie susjinute §i inijiativele agenfilor economici in baza 
unor proiecte echitabile pentru dezvoltarea principiului de responsabilitate extinsa a 

producatorilor pentru colectarea §i sortarea de§eurilor reciclabile. Suportul financiar se 

preconizseaza §i pentru susfinerea investiliilor in tehnologiile de reciclare §i valorificare 

a de^eurilor, axat pe economia circulara pentru a reintoarce in circuitul economic 

de^eurile care pot crea o piafa a materiei prime secundare pentru Republica Moldova.
A

In domeniul managementului substanfelor chimice activitatile au fost orientate 

pe dezvoltarea cadrului normativ de implementare a Legii nr. 277/2018 privind 
substanjele chimice.

Pentru promovarea responsabilitafilor §i eforturilor comune de cooperare in 

domeniul transportului international de produse periculoase care prezinta rise, in 

vederea protejarii sanatatii umane §i a mediului, de potentiate daune, in 2020 au fost 
elaborate si aprobate doua reglementari importante:

- Regulamentul privind exported si imported de produse chimice periculoase 

prezinta rise (HG nr. 505/2020). Obiectivul acestui act normativ consta in 

dezvoltarea mecanismului de aplicare a Conventiei de la Rotterdam privind 

procedura de consimtamant prealabil in cuno^tinja de cauza, aplicabila anumitor

care
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produse chimice periculoase §i pesticide, care fac obiectul comercial la 

Republica Moldova a aderat din 2004.
care

- Conceptul Tehnic al Sistemului Informational Automatizat “Registrul produselor 

chimice plasate pe piafa Republicii Moldova” (HG 535/2020).
Astfel, baza normativa care se dezvolta la etapa actuala este necesara pentru a 

stabili responsabilitatile subiecfilor de drept in acest domeniu, in scopul reglementarii 
obligatiilor persoanelor fizice §i juridice care produc sau plaseaza pe piata substanfe 

amestecuri chimice, interdictiile §i restrictiile privind producerea, plasarea, conditiile de 

clasificare, etichetare §i ambalare a substantelor §i amestecurilor chimice, procedura de 

raportare a produselor chimice, stocurile §i de§eurile acestora. Urmeaza elaborarea §i 
completarea cadrului normativ cu reglementari noi care vor pune bazele mecanismelor 

de implementare a Legii nr. 277/2018 privind substantele chimice.
La capitolul participarii la implementarea programelor de combatere §i;lichidare a 

focarelor de stocuri de de§euri periculoase, pe parcursul anului 2020 a continuat 
implementarea Memorandumului de infelegere semnat intre Misiunea in Republica 

Moldova a Organizafiei pentru Securitate §i Cooperare in Europa (OSCE) $i Ministerul 
Agriculturii, Dezvoltarii Regionale §i Mediului (MADRM) in vederea implementarii 
proiectului „Eliminarea

sau

?i distrugerea pesticidelor inutilizabile din' 
transnistreana a Republicii Moldova. Faza 2”. in perioada 2019-2020, Misiunea OSCE 

in Moldova a facilitat indepartarea pesticidelor invechite de pe malul stang al raului 
Nistru pentru a proteja mediul §i sanatatea persoanelor care locuiesc in imediata 

apropiere a depozitelor de pe ambele maluri. Functiile de supraveghere generala a 

procesului de implementare a proiectului au fost delegate Agenfiei de Mediu. Pana la 

finele anului 2020 au fost reambalate de pe teritoriul a 23 de localitdfi din regiunea 

transnistreana §i exportate la uzina de incinerare din Germania 406,6 tone de pesticide 

din cele circa 600 tone planificate a fi eliminate de pe intreg teritoriul transnistrean. 
Activitatile de transport §i eliminare a pesticidelor vor continua pe parcursul anului 2021.

regiunea

Pentru consolidarea capacitafilor Republicii Moldova in domeniul managementului 
de$eurilor radioactive a fost lansat proiectul de asistenta tehnica oferit de Guvemul 
Regatului Suediei. Obiectivele principale fiind elaborarea §i implementarea programului 
de monitorizare radiologica §i a mediului, precum §i constructia unui nou depozit pentru 

stocarea de§eurilor radioactive, ce vor corespunde cerintelor Uniunii Europ

Totodata, proiectul este orientat spre imbunatatirea con§tientizarii provocarilor din 

domeniul gestionarii de^eurilor radioactive prin activity de comunicare la nivel national

ene.
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§i prin schimb de informatii cu organiza^ii intemafionale, inclusiv Uniunea Europeana §i 
International Agenda pentru Energie Atomica.

A continuat dezvoltarea infrastructurii de alimentare cu apa §i canalizare 

asigurarea accesului populatiei la sisteme §i servicii sigure de alimentare cu apa §i 
canalizare prin implementarea proiectelor finantate din Fondul Ecologic National 
(FEN).

In anul 2020, de catre Consiliului de administrare a FEN au fost aprobate 122 

proiecte cu valoare totala de 328 761,5 mii lei, dintre acestea, 28 au fost proiecte noi 
pentru care au fost alocate mijloace financiare de 67 082,1 mii lei (din valoarea totala 

de 259 268,7 mii lei), iar celelalte 94 proiecte, cu valoare aprobata de 261 679,4 mii lei
- sunt etape noi in implementarea proiectelor demarate anterior.

Pe parcursul anului au fost finalizate 2 proiecte (integral) §i 15 etape pe domeniul 
aprovizionarii cu apa §i de canalizare. Urmare a efectuarii lucrarilor de constructii in 

perioada men{ionata au fost obtinuji urmatorii indicatori:
238 km de apeduct;

- 79 km de rejele canalizare;
4 statii de tratare;
5 statii de epurare.

De rezultatele implementarii proiectelor finantare din FEN pe parcursul anului 
2020 vor beneficia cca 200 000 locuitori.

Principalele proiecte finalizate pe parcursul anului 2020 cu finantare din FEN:
- localitatea Geamana, raionul Anenii Noi, constructia tumului de apa §i forare a 

sondei arteziene, fmanjat in 2 etape, turn de apa -1, sonda -1;
- ora§ul Dondu^eni, reconstructia stafiei de epurare §i a sistemului de canalizare, 

finanjat in 2 etape, static de epurare reconstruita -1, Nr. locuitori conectad suplimentar
- 500:

localitatea Florijoaia Veche §i Florijoaia Noua, raionul Ungheni, constructia 
sistemului de aprovizionare apa, finanjat in 3 etape, apeduct — 35 km, gospodarii 
conectate la apeduct - 300, obiecte sociale conectate - 9, static de pompare -1;

orasul Ocni{a, reconstrucjia retelelor de canalizare, etapa unica, refele de 

canalizare reabilitate -7 km, Nr. locuitori reconectati - 6200;
- localitatea Ciulucani, raionul Telene§ti, renovarea §i modemizarea sistemului de 

apeduct din sat, finamat in 5 etape, gospodarii conectate la apeduct -360, obiecte sociale 

conectate -7, turn de apa - 2, sonde - 2, stafie de tratare - 1, sta{ie de pompare -1;

cu
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- localitatea Timova, raionul Edinet, construcfia sistemului de apeduct, fmanfat in 

2 etape, gospodarii conectate la apeduct - 365, apeduct - 23 km, obiecte sociale conectate
- 5, static de pompare -1;

- localitatea Vadul lui Voda, mun. Chisinau, reconstrucfia sistemului de canalizare 

in cartierul vechi al ora§ului, 4 etape, sistem canalizare 

gospodariilor conectate - 367, obiecte sociale conectate - 6;
- localitatile Grinauji Moldova §i Rediul Mare, raionul Ocnifa, apeduct - 10,7 

km, turn de apa - 1, constructia sistemului de apeduct, finanjat in 3 etape, stafie pompare
- 1, sonda -1, gospodarii conectate - 166;

- localitatea Hijdieni, raionul Glodeni, sistem de alimentare < 
apeduct - 2,600 km, turn de apa -1, gospodarii conectate - 160, sonda - 1;

- satul Burlane§ti, raionul Edinet, constructia sistemului de asigurare cu apa a 

localitatii, apeduct -10 km, turn de apa -1, gospodarii conectate -180, obiecte sociale -

reconstruit - 5,69 km, nr.

cu apa, etapa unica

3;
- primaria Sadova, Calara^i, crearea serviciului de salubrizare Autospeciale

procurate -2;
- Proiectul EM. „Autosalubritate Chisinau” 

cu lanj de nivelare Autospeciale procurate -1.
- localitate Corjova, Criuleni, procurarea utilajului de evacuare a de§eurilor 

menajere solide Autospeciale procurate -1;
Proiectul implementat de „Apele Moldovei” privind asigurarea protecfiei 

impotnva inundatiilor prin fortificarea barajului lacului de acumulare Ghidighici §i 
reconstrucjia evacuatorului de fund.

Proiectul „Animale. Enciclopedie, volumul 11” realizat de catre Universitatea
de Stat din Tiraspol, domeniul informare §i educare in biodiversitate. Carti editate - 
2500.

procurarea unui compactor de de§euri

/y

In cadrul proiectului de constructie a apeductului magistral Chi§inau-Stra§eni- 
Calara§i a fost semnat contractul cu compania Consulting Engineers Salzgitter GmbH
(CES) privind prestarea serviciilor de consultanfa §i pentru elaborarea proiectului tehnic 

in cadrul proiectului Jmbunatatirea infrastructurii de apa in Moldova Centrala” §i 
Acordul financiar in suma de 10 000 000 Euro, pentru implementarea etapei II a 
proiectului „imbunatatirea infrastructurii de 

financiar de Guvemul Federal German.
apa in Moldova Centrala”, susfinut

Pe parcursul anului 2020 au continuat lucrarile de constructie a Sta{iei de Ep 

in ora^ul Cantemir, raionul Cantemir, in cadrul proiectului „Consolidarea infrastructurii 
de apa §i sanitatie in zonele rurale prin evacuarea in siguran{a a apelor uzate in ora§ul

urare
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Cantemir”, in suma de 7 803 995 euro, Grant oferit de Uniunea Europeana §i Agenfia 
de Dezvoltare Austriaca (ADA).

In domeniul conservarii biodiversitatii, instituirii ariilor naturale protejate 

de stat $i biosecurita|ii a continual dezvoltarea cadrului normativ, fiind aprobat 
proiectul Codului silvic (HG nr. 962/2020), care prevede promovarea practicilor de 

gestionare durabila a fondului forestier proprietate publica §i privata, asigurarea 

integritafii fondului forestier §i a permanenfei padurii, asigurarea inventarierii §i {inerii 
evidentei fondului forestier national, majorarea suprafefei terenurilor ocupate cu paduri 
din material saditor calitativ §i certificate, cre^terea responsabilitatii autoritafilor locale, 
definatorilor de terenuri, la schimbarea destinajiei terenurilor acoperite cu vegetate 

forestiera, §.a. Proiectul este in proces de examinare in cadrul Comisiilor Parlamentare.
De asemenea, a fast aprobat in prima lectura proiectul legii privind 

comercializarea materialului forestier de reproducere (armonizat la Directiva 

1999/105/CE a Consiliului Europe! din 22 decembrie 1999 privind comercializarea 

materialului forestier de reproducere), care stabile^te condijiile de calitate in vederea 

producerii §i/sau comercializarii materialului forestier de reproducere, destinate 

producfiei din sectorul forestier, utilizarea materialului forestier de reproducere, 
regiunile de provenienta, catalogul National al materialelor de baza §i lista materialelor 

de baza, certificarea, comercializarea §i exportul lui, precum controlul producatorilor, 
fumizorilor §i beneficiarilor de material forestier de reproducere.

Pentru diminuarea impactului negativ asupra biodiversitafii acvatice de la 

pescuitul ilegal exagerat a fost aprobata HG nr.959/2020 prin care a fost prelungit 
panain anul 2030 termenul de interzicere a importului plaselor de pescuit confectionate 

din fire polimerice netorsionate.
Conditiile actuale (schimbarile climatice, fragmentarea habitatelor, poluarea, 

disparijia speciilor, etc.), implementarea insuficienta a legisla^iei in domeniu, 
aprecierea insuficienta de catre populate a valorilor biodiversita|ii, necesita o abordare 

adecvata a rolului acesteia pentru economia nafionala §i impulsionarea proceselor de 

protecfie a componentelor diversitatii biologice. Astfel, in scopul dezvoltarii Refelei 
Ecologice Najionale prin asigurarea managementului §i protec{iei elementelor Rejelei 
Ecologice Nafionale din afara sistemului de arii naturale protejate de stat, a fost initial 
procesul de elaborate a proiectului legii privind modificarea unor acte normative, 
include aprobarea siturilor Refelei Emerald.

In contextul necesitafii asigurarii masurilor de conservare, protecfie §i gestionare
Nistrului de Jos a fost elaborat proiectul de lege

care

durabila a ecosistemelor din zona
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privind fondarea Parcului National „Nistru de Jos”. Importanta Parcului National 
’’Nistrul de Jos” este determinata de starea asociatiilor de plante §i animale, de 

particularitatile land^aftului, substratului §i potenjialul turistic al acestuia. Beneficiarii 
directi sunt cele 13 comunitati din hotarele administrativ-teritoriale ale raionului 
Cau§eni, localitatile: com. Plopi-$tiubei, com. Gradinita (s. Leuntea, s. Valea Verde, 
com. Copanca, s. Zahoma, com. Camateni; in hotarele administrativ-teritoriale ale 

raionului §tefan Voda, localitatile: s. 01ane§ti, s. Talmaza, s. Cioburciu, s. Popeasca, s. 
Palanca, s. Purcari, s. Crocmaz, s. Tudora, s. Rascaieji.

in scopul executarii prevederilor art. 13 din Legea nr. 1538/1998 privind fondul 
ariilor naturale protejate de stat §i art. 3 din Legea nr. 132/2018 privind fondarea 

Rezervadei biosferei „Prutul de Jos” in 2020 a fost elaborat proiectul Regulamentului 
de functionare a Rezervafiei biosferei „Prutul de Jos”.

Necesitatea asigurarii unui sistem eficient de biosecuritate, in conformitate cu 

cerinjele intemationale, a condidonat elaborarea in a. 2020 a unui nou proiect de lege 

privind organismele modificate genetic (HG nr. 961/2020). Prevederile proiectului 
actualizeaza §i consolideaza evaluarea riscurilor pentru mediu determinate de 

organisme modificate genetic, in special in ceea ce prive^te evaluarea efectelor pe 

termen lung asupra mediului, in conformitate cu prevederile Directivei 2018/350 CE §i 
Directive! 2015/412 CE referitor la posibilitatea statelor de a restrictiona sau de a 

interzice cultivarea organismelor modificate genetic pe teritoriul lor, directive 

completeaza Directiva 2001/18/CEE.
Extinderea zonelor impadurite prin promovarea regenerarii copacilor, utilizarea 

de metode de recoltare care reduc pierderile §i stabilirea de zone de conservare in 

interiorul padurilor destinate produc{iei pot duce la cre^terea pe termen lung a cantitajii 
medii de carbon stocat. Aceste optiuni de gestionare pot avea, de asemenea, efecte 

pozitive asupra biodiversitatii §i asupra altor elemente cheie pentru ecosisteme 

fi menfinerea fluxurilor hidrologice.
In scopul realizarii acestor deziderate in 2020 in cadrul proiectului „Activitati de 

asigurare a durabilitatii pentru ecosistemele pre-acvatice in Zona Ramsar „Nistrul de 

Jos” au fost efectuate lucrari de completare cu puieji a plantarilor efectuate in 2018- 

2019 pe 18,5 ha in s. Popeasca §i 5 ha in s. Cioburciu. Concomitent, au fost efectuate 

lucrari de plantare pe o suprafafa de 5,5 ha pe malul stang al Nistrului (s. Kremenciug).
In anul 2020 au fost infiintate/reabilitate cu suportul financiar din cadrul 

Programelor IFAD 160,5 ha de perdele/plantatii forestiere de protectie:
- Plantafii forestiere de protectie a terenurilor degradate - 133,0 ha
- Perdele forestiere de protectie a terenurilor agricole - 19,0 ha

care

, cum ar
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- Fa§ii forestiere riverane - 8,5 ha.
Pe parcursul anului 2020 au fost executate lucrari de restabilire a fa^iilor de 

protectie pe drumurile najionale in valoare de 168,9 mii lei.
/s

In anul 2020 de catre Agenda „Moldsilva” au fost plantate culturi silvice in 

fondul forestier pe o suprafafa de 1062,0 ha ?i aplicate lucrari de ajutorare a regenerarii 
naturale - pe o suprafafa de 2943,0 ha.

In scopul efectuarii cercetarilor §tiin{ifice ale subsolului pentru descoperirea 

de noi zacaminte §i dezvoltarea continua a bazei de materie prima, in a. 2020 au fost 
inregistrate 7 zacaminte noi §i sunt in proces de studiu 12 sectoare de subsol, cercetarile 

fiind efectuate exclusiv din contul agenjilor
/V

In a. 2020 a fost creat portalul cu haze de date geospafiale http://geologie.gov.md/
economici.

Pentru asigurarea monitoringului calitatii mediului Agenda de Mediu a 

elaborat §i realizeaza Programul anual privind monitorizarea calitatii componentelor 

mediului, care a fost intocmit in conformitate cu normele §i cerinfele actelor normative 

§i a tratatelor intemationale, la care Republica Moldova este parte. Programul este 
publicat web Agenjiei
http://www.mediu.gov.md/ro/content/monitoringul-calit%C4%83%C8%9Bii-

pe pagina

mediului.
Cu suportul partenerilor extemi (EUWI+) a fost posibil realizarea proiectului de 

extindere a retelei de monitoring al apelor subterane cu 15 puncte noi de monitorizare, 
cate 5 puncte pentru fiecare corp de apa subterana din cadrul Bazinului Dunarea-Prut 
Marea Neagra (12 izvoare §i 3 sonde nou forate).

Cu referire la dezvoltarea sistemului de monitoring al calitajii apelor - pe 

parcursul anului 2020 reteaua de monitorizare a calitatii apelor de suprafaja a fost 
extinsa cu inca 6 locadi de monitorizare, asigurand astfel, identificarea starii ecologice 

a inca 6 corpuri de apa din cele 2 districte hidrografice. S-a examinat posibilitatea 

atragerii suportului financiar in cadrul Programului SDS-ADA pentru a extinde cu inca 

50 de puncte de monitoring, numarul corpurilor de apa din districtul hidrografic Nistru, 
pentru analiza starii §i calitatii lor. Tot in cadrul acestui Program au fost organizate 3 

licitatii publice de achizhionare a 2 stajii automate de monitorizare in regim on-line a 

calitatii apei pe fluviul Nistru.
A continuat activitatea de revizuire a standardelor de calitate a mediului §i 

armonizarea acestora cu standardele intemationale de calitate a factorilor de mediu, in 

anul 2020 fiind procurate: 42 de standarde pentru determinarea calitatii apei, 10
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standarde pentru sistemul de management al calitajii, 3 standarde pentru determinarea 

calitafii solului, 1 standard pentru determinarea calitajii aerului. Pe parcursul anului 
fost puse in aplicare urmatoarele 5 standarde:

Calitatea solului: SM ISO 10390:2014 Determinarea pH-ului; SM ISO 10381- 

2:2014 Prelevarea probelor Partea 1. Linii directoare privind tehnicile de 
e§antionare;
Calitatea Apei\ ISO 9297:1989 Determinarea clorurilor - titrarea azotatului de 

argint cu indicator de cromat (Metoda Mohr's); SM STAS 6953:2007 Ape de 

suprafafa §i ape uzate. Determinarea con^inutului de materii in suspensie, a 

pierderii la calcinare §i a reziduului la calcinare; ISO 8245:1999 Liniile 

directoare pentru determinarea carbonului organic total (TOC) §i a carbonului 
organic dizolvat (DOC).

au

Pentru asigurarea accesului publicului la informatia de mediu $i de 

diseminare a informatiei de mediu pe parcursul anului 2020 a fost dezvoltat sistemul 
de indicatori in domeniul protecjiei mediului, care au stat la baza elaborarii §i publicarii 
Raportului national privind starea mediului in Republica Moldova pentru perioada a. 
2015-2018,
https://drive.google.eom/file/d/lYD6esULO-JNJGhTmNlP8U2Ft228B8hGH/view.

Buletine zilnice, lunare privind starea mediului sunt plasate §i accesibile 

publicului la adresa: http://www.mediu.gov.md/ro/content/rapoarte-starea-mediului
Informafia privind politicile, planurile §i programele in domeniul protec{iei 

mediului, inclusiv rapoartele privind implementarea documentelor de politici 
plasate pe pagina web la adresa:
http://www.madrm.gov.md/ro/content/documente-de-politici-%C3%AEn-domeniul-
mediului-%C8%99i-rapoartele-de-monitorizare:

Listele actelor permisive eliberate de Agenda de Mediu, avizele, inclusiv 

acordurile §i autorizatiile pentru activitafile cu impact asupra mediului pot fi accesate 

la adresa: http://mediu.gov.md/ro/content/acte-permisive.
Informajia privind evaluarea impactului asupra mediului:

http://www.madrm.gov.md/ro/content/evaluare-impact-0 §i
http://mediu.gov.md/ro/content/evaluarea-impactului-asupra-mediului:

In anul 2020 in cadrul Agenfiei de Mediu s-au utilizat 4 sisteme informafionale 
automatizate:

1. https://actpermisiv.gov.md

fipoatecare laaccesat adresa

sunt

20

https://drive.google.eom/file/d/lYD6esULO-JNJGhTmNlP8U2Ft228B8hGH/view
http://www.mediu.gov.md/ro/content/rapoarte-starea-mediului
http://www.madrm.gov.md/ro/content/documente-de-politici-%C3%AEn-domeniul-
http://mediu.gov.md/ro/content/acte-permisive
http://www.madrm.gov.md/ro/content/evaluare-impact-0
http://mediu.gov.md/ro/content/evaluarea-impactului-asupra-mediului
https://actpermisiv.gov.md


2. https://e-pescuit.mediu.gov.md
3. https://siamd.gov.md

4. documente.mediu.gov.md

A

In scopul asigurarii controlului monitorizarii conformarii/respectarii de
catre agentii economici a legislate! de mediu §i a cerinfelor de protectie a mediului pe 

parcursul a. 2020, Inspectoratul pentru Protecjia Mediului a efectuat a efectuat: 636 - 
controale planificate la agenfii economici; 365 - controale inopinate; 1071 - controale 

inopinate pentru eliberarea actelor permisive.
De asemenea, au fost incheiate: 2045 - Procese — verbale de control; 117 - 

Procese - verbale de control cu aplicarea sancjiunilor; 4652 - Procese - verbale cu 
privire la contraventii.

Pe parcursul anului 2020 in urma controalelor §i inspectarilor ecologice de catre 

Inspectoratul pentru Protectia Mediului au fost aplicate amenzi in suma de - 6 575 850 

De asemenea, prejudicii cauzate mediului calculate §i inaintate spre achitare in anul 
2020 constituie - 22 056 638 lei. Prejudicii cauzate mediului achitate in anul 2020 - 1 
298 343 lei. Au fost aplicate amenzi in suma de - 6 575 850 lei.

Inspectoratul pentru Protecfia Mediului pe parcursul anului 2020 a efectuat - 

4322 razii anti-braconaj §i combaterea taierilor ilicite. De asemenea, au fost efectuate 
§i razii de salubrizare.

A

In scopul asigurarii realizarii angajamentelor asumate de {ara 

cadrul Conventiilor de mediu regionale globale, in anul 2020:
- Republica Moldova a asigurat Pre§edin{ia in exercifiu a Comisiei intemafionale 

pentru protec{ia fluviului Dunarea (ICPDR) creata in baza Convenfiei privind protectia 

§i utilizarea durabila a fluviului Dunarea. Principalele objective fund axate pe: 
imbunatafirea cooperarii dintre membrii ICPDR, punerea accentului pe membrii non- 

UE, reducerea poluarii apei in bazinul fluviului Dunarea, consolidarea rezistenjei la 

efectele schimbarilor climatice;
A

- In perioada 8-11 decembrie 2020 s-a participat la cea de-a opta sesiune a 

reuniunii Partilor la Convenjia privind evaluarea impactului asupra mediului in context 
transfrontalier (Convenfia Espoo, 1991), §i cea de-a patra sesiune a reuniunii Parfilor la 

Protocolul privind evaluarea strategic^ de mediu. Tinand cont de situajia pandemica, 
delegatiile au participat la eveniment on-line, prin intermediul platformei Interprefy. 
Tara gazda a evenimentului a fost Vilnius (Lituania). in cadrul sesiunilor, au fost 
analizate progresele inregistrate de Parti in implementarea celor doua tratate, au fost

lei.

noastra in

21

https://e-pescuit.mediu.gov.md
https://siamd.gov.md


adoptate decizii cheie pentru funcfionarea acestora, aprobata strategia pe termen lung, 
precum §i direcfiile §i prioritatile pentru viitor;

- Republica Moldova a perfectat §i a prezentat Secretariatului Convenfiei privind 

poluarea atmosferica transfrontaliera pe distanfe lungi (CLRTAP) Inventarul national 
privind emisiile de poluanfi attnosferici insotit de Raportul informativ de inventariere 

pentru perioadele 1990-2017 §i 1990-2019, elaborate cu sustinerea financiara ?i 
metodologica a Coalitiei Clima §i Aer Curat. Pentru prima data, ca parte componenta a 

Raportului de inventariere a fost inclus §i poluantul „carbonul negiWblack carbon”; 
in scopul intaririi capacitatilor Secretariatul Conventiei privind poluarea atmosferica 
transfrontaliera pe distante lungi (CLRTAP) in comun cu Ministerul Agriculturii, 
Dezvoltari Regionale si Mediului au organizat un seminar de instruire privind realizarea 
si laportaiea angajamentelor tarii in cadrul Conventiei. Evenimentul, desfasurat in 
format on-line, a fost destinat expertilor naj;ionali antrenati in activitatea de raportare 
catre Conventia LRTAP.
Participanjii la seminar au fost tamiliarizati cu noile cerintele de raportare actualizate 
de CLRTAP, axandu-se pe:
Ghidul de inventariere al emisiilor EMEP / EEA 2019, ca document principal in 
pregatirea rapoartelor catre Conventie. Bazele de date §i factorii de emisie; .
Liniile directoare privind raportarea datelor §i proiectiile emisiilor. Recomandari 
privind colectarea datelor;
Intormatii introductive despre cartografierea emisiilor §i utilizarea programelor CIS; 

obiective si sarcini pentru anul 2021;
Informatii privind posibilitatile de utilizare a programelor CIS. Metode de compilare a 
inventarelor de emisii spatiale QGIS;
Recomandari pentru pregatirea nomenclatoarelor de raportare NFR §i a raportului 
informativ (HR).

- In perioada 30.11-04.12.2020 s-a participat la ce-a de 40-ea Reuniuni a 

Comitetului permanent al Conventiei de la Bema (format on-line);
- A fost elaborat §i prezentat in luna martie 2020 raportul catre Secretariatul 

Conventiei privind protecjia §i utilizarea cursurilor de apa transfrontaliere §i a lacurilor 

intema{ionale, in cadrul ciclului doi de raportare;
In perioada 16-17 noiembrie, la Geneva s-a desfasurat reuniunea parfilor la 

Conven{ia de la Aarhus privind accesul la informatii, participarea publicului la luarea 

deciziilor $i accesul la justijic pe probleme de mediu. Evenimentul a fost organizat de 

Comisia Economica pentru Europa a Organizafiei Natiunilor Unite (UNECE), in cadrul 
celei de-a VH-a reuniuni a Grupului de lucru privind accesul la informatii.

Agenda evenimentului a inclus subiecte cu privire la accesul la informatii despre 

produse legate de mediu, informatii privire la organismele modificate genetic,cu
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etichetarea ecologica a produselor precum §i actualizarea recomandarilor privind 

instrumentele de informare electronica.
Grupul de lucru privind accesul la informatii este prezidat de Republica Moldova, 

Ministerul ADRM, punct national focal al Convenfiei de la Aarhus.
a

In contextul situatiei pandemice COVID-19, Republica Moldova, a desemnat-o 

pentru prezidarea celei de-a 7-a reuniuni a Task Force privind accesul la Informatii 
(Conventia de la Aarhus), pe Ambasadorul §i reprezentantul permanent al Republicii 
Moldova la ONU, OMC §i alte organizatii Internationale la Geneva, DnaTatiana 

Molcean. De asemenea, din partea {arii noastre la evenimentul, desfa^urat in format on
line, au participat reprezentantii Ministerului Agriculturii, Dezvoltarii Regionale §i 
Mediului.

A

In cadrul §edintei a fost realizat schimbul de informatii, bune practici §i studii de 

caz cu referire la accesul la informatii despre produse legate de mediu; accesul la 

informatii cu privire la organismele modificate genetic; actualizarea recomandarilor 

privind instrumentele de informare electronica; accesul publicului la informatiile de 

mediu, inclusiv cele legate de pandemia COVID-19 §i aplicarea restrictiilor de 

divulgare in conformitate cu Convenjia de la Aarhus.

Valentina Tape§ 

Secretar de Stat, 
domeniul protectia mediului
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