REPUBLICA MOLDOVA
MINISTERUL ECOLOGIEI ŞI RESURSELOR NATURALE

MANAGEMENTUL DE MEDIU
RAPORT RIVIND EVALUAREA CAPACITĂŢII NAŢIONALE

Chişinău 2005

CZU
N
Raport elaborat în cadrul proiectului PNUD-FGM „Evaluarea la nivel naţional a necesităţilor pentru
consolidarea capacităţilor de management global al mediului” implementat de Ministerul Ecologiei şi
Resurselor Naturale în colaborare cu PNUD Moldova şi susţinut ﬁnanciar de Fondul Global de Mediu

Coordonator:
Ilie Boian

Grupul de sinteză:
Marius Ţăranu

Alexandru Teleuţă
Petru Todos
Seraﬁm Andrieş

Consultanţi:

Arturo Garcia-Costas
Keti Chachibaia
Dennis Fenton
Margareta Petruşevschi

Echipa proiectului:
Vasile Scorpan
Andrei Perciun

Contribuţii:

Coordonator naţional,
ţţional, Serviciul
Hidrometeorologic de Stat

Ministerul Afacerilor Externe şi Integr
Integrării
Europene
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare

Liderul grupului de lucru „Evaluări
intersectoriale integrate”
Liderul grupului de lucru „Conservarea
diversităţii
ăţii biologice”
ăţ
Liderul grupului de lucru „Schimbarea
climei”
Liderul grupului de lucru „Combaterea
deşertiﬁcării”

PNUD-FGM, New York
Centrul regional PNUD, Bratislava
Consultant PNUD
Analist de programe, PNUD Moldova

M
Manager
Asistent administrativ

Ministerul Economiei şi Comerţului
ţ
ţului
Ministerul Educaţiei,
ţţiei, Tineretului şi Sportului
Ministerul Industriei şi Infrastructurii
Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale
Ministerul Finanţelor
Ministerul Justiţiei
ţ
ţiei
Ministerul Sănătăţii
ăţii şi Protecţiei
ăţii
ţţiei Sociale
Ministerul Afacerilor Interne
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Biroul Naţional
ţţional de Statistică
Institutul Naţional
ţţional de Ecologie
Serviciul Hidrometeorologic de Stat
Universitatea Agrar
Agrară de Stat din Moldova
Universitatea de Medicină şi Farmacie „N.
Testemiţianu”
Universitatea de Stat din Moldova
Universitatea Tehnică din Moldova

Descrierea CIP

Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale
Adresa:
MD 2005, Chişinău, str. Cosmonauţilor 9
Tel.: (+373-22) 228608, 220748
Fax: (+373-22) 220748
e-mail: egreta@mediu.moldova.m
egreta@mediu.moldova.md
Web: http://www.moldova.m
http://www.moldova.md

ISBN

PNUD Moldova
Adresa:
MD 2012, Chişinău, str. 31 August 1989, 131
Tel.: (+373-22) 220045
Fax: (+373-22) 220041
e-mail: registry.md@undp.or
registry.md@undp.orgg
Web: http://www.un.m
http://www.un.md
© Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale
© PNUD Moldova

CUPRINS
PREFA .......................................................................................................................... 5
PREFAŢĂ
CAPITOLUL 1. PROCESUL DE AUTOEVALUARE A NECESIT
NECESITĂŢILOR PENTRU
CONSOLIDAREA CAPACITĂŢII ÎN VEDEREA IMPLEMENTĂRII CONVENŢIILOR DE LA
RIO DE JANEIRO.............................................................................................................. 7
1.1. Obiectivele şi principiile procesului de autoevaluare naţională a necesităţilor de
capacitate .................................................................................................................. 8
1.2. Etapele de bază şi metodologia autoevaluării necesităţilor de capacitate ............... 9
CAPITOLUL 2. MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN CONTEXTUL CONVENŢIILOR DE LA
RIO DE JANEIRO ........................................................................................................... 22
2.1. Domeniul „Conservarea diversităţii biologice” ..................................................... 22
2.1.1. Starea actuală ......................................................................................... 22
2.1.2. Angajamentele Republicii Moldova în cadrul CDB ..................................... 24
2.1.3. Priorităţi naţionale în realizarea obiectivelor CDB ..................................... 26
2.2. Domeniul „Schimbarea climei” ........................................................................... 32
2.2.1. Starea actuală ......................................................................................... 32
2.2.2. Angajamentele Republicii Moldova în cadrul CONUSC .............................. 35
2.2.3. Priorităţi naţionale în realizarea CONUSC ................................................. 38
2.3. Domeniul „Combaterea deşertiﬁcării” ................................................................. 41
2.3.1. Starea actuală ......................................................................................... 41
2.3.2. Angajamentele Republicii Moldova în cadrul CCD ..................................... 44
2.3.3. Priorităţi naţionale în realizarea CCD ....................................................... 45
CAPITOLUL 3. PRIORITĂŢ
PRIORIT I ŞII OPORTUNIT
OPORTUNITĂŢI SINERGETICE DE CONSOLIDARE
A CAPACIT
CAPACITĂŢII PRIVIND IMPLEMENTAREA CONVENŢIILOR DE LA RIO DE JANEIRO ... 47
3.1. Priorităţi şi oportunităţi sinergetice de întărire a capacităţilor la nivel sistemic ... 47
3.1.1. Politici şi strategii naţionale ...................................................................... 47

3.1.2. Cadrul legislativ-normativ......................................................................... 50
3.1.3. Cadrul instituţional .................................................................................. 55
3.1.4. Sistemul de stimulente economice ........................................................... 56
3.1.5. Resurse la nivel sistemic ........................................................................... 63
3.1.6. Procese şi interacţiuni ............................................................................. 78
3.2. Priorităţi şi oportunităţi sinergetice de întărire a capacităţilor la nivel instituţional ..91
3.2.1. Managementul instituţiilor ...................................................................... 91
3.2.2. Resursele umane şi stimularea personalului ........................................... 105
3.2.3. Gestionarea ﬁnanciară ........................................................................... 108
3.2.4. Infrastructura instituţiilor ..................................................................... 110
3.3. Priorităţi şi oportunităţi sinergetice de întărire a capacităţilor la nivel individual .. 111
3.3.1. Aplicarea instrumentelor efective în procesul de planiﬁcare ................... 112
3.3.2. Aplicarea instrumentelor efective în realizarea politicilor, strategiilor şi
planurilor de acţiuni ......................................................................................... 113
3.3.3. Accesul la fonduri şi utilizarea eﬁcientă a acestora ................................. 114
3.3.4. Managementul informaţional şi sfera dezvoltare-cercetare ...................... 115
3.3.5. Conlucrarea şi comunicarea între parteneri ............................................ 117
3.3.6. Educaţia, instruirea şi sensibilizarea publicului ...................................... 118
CAPITOLUL 4. REALIZAREA ŞI MONITORIZAREA PLANULUI DE ACŢIUNI PRIVIND
FORTIFICAREA CAPACIT
CAPACITĂŢILOR NA
NAŢIONALE DE IMPLEMENTARE A CONVENŢIILOR
DE MEDIU DE LA RIO DE JANEIRO PENTRU PERIOADA 2005-2010 ........................... 120
4.1. Implementarea Planului de Acţiuni ................................................................. 121
4.2. Monitorizarea şi evaluarea Planului de Acţiuni ................................................ 122
4.3. Riscurile implementării Planului de Acţiuni ..................................................... 125
SURSE BIBLIOGRAFICE ............................................................................................... 127
LISTA ABREVIERILOR .................................................................................................. 150

PREFAŢĂ
În mai 1999 Consiliul Fondului Global de Mediu (FGM), recunoscând importanţa deosebită a eforturilor
de sporire a capacităţii în ţările în curs de dezvoltare şi în cele cu economie în tranziţie, capacitate
necesară pentru soluţionarea problemelor de mediu, a aprobat „Iniţiativa de Dezvoltare a Capacităţii”
(IDC), ca o iniţiativă de parteneriat strategic între Secretariatul FGM şi Programul Naţiunilor Unite
pentru Dezvoltare (PNUD). Timp de 18 luni, IDC a fost în proces de consultare, perioadă în care sau făcut evaluări ample ale necesităţii de capacitate mai ales în domeniile „diversitatea biologică”,
„schimbarea climei” şi „degradarea solurilor”. Ulterior, rezultatele IDC au fost prezentate Consiliului
FGM. Ca urmare a acestor activităţi, în mai 2001 a fost aprobat documentul „Elementele de colaborare
strategică şi cadrul activităţilor FGM pentru consolidarea capacităţii în domeniul mediului ambiant
global”, iar în septembrie 2001 a fost aprobat procedura de „Autoevaluare naţională a necesităţilor
de capacitate” (AENC). Obiectivul primordial al procesului respectiv este de a identiﬁca priorităţile
şi necesităţile naţionale pentru fortiﬁcarea capacităţii la capitolul probleme globale de mediu şi în
particular în domeniile „diversitatea biologică”, „schimbarea climei” şi „degradarea solului” pentru a
stimula activităţi la nivel naţional sau din afară cu scopul de a face faţă acestor necesităţi. Republica
Moldova a iniţiat procesul de autoevaluare naţională a necesităţilor de capacitate în anul 2003
în cadrul Proiectului PNUD-Moldova “Evaluarea la nivel naţional a necesităţii pentru consolidarea
capacităţii privind managementul global de mediu”. Activităţile practice derulate în cadrul procesului
AENC au fost axate în jurul a câtorva sarcini principale, acestea ﬁind următoarele:
– identiﬁcarea, conﬁrmarea sau reexaminarea activităţilor prioritare în domeniile „diversitatea
biologică”, „schimbarea climei” şi „combaterea deşertiﬁcării”;
– identiﬁcarea şi prezentarea necesităţilor de fortiﬁcare a capacităţii în ﬁecare domeniu în parte
şi pentru toate în ansamblu;
– aprobarea la nivel naţional a măsurilor de fortiﬁcare a capacităţii în aceste trei domenii în
concordanţă cu strategiile naţionale de protecţie a mediului, de utilizare raţională a resurselor
naturale şi de dezvoltare durabilă.
Produsul ﬁnal al procesului AENC în Republica Moldova îl constituie prezentul Raport şi Planul de
Acţiuni privind întărirea capacităţii în domeniul managementului global de mediu în corespundere
cu obligaţiile faţă de convenţiile de la Rio de Janeiro, care urmează să ﬁe aprobat de către Guvern. În
Raportul în cauză sunt elucidate problemele prioritare determinate de către Convenţiile de mediu de la
Rio de Janeiro în Republica Moldova şi necesităţile de fortiﬁcare a capacităţii pentru diferite domenii.
Planul de Acţiuni indică activităţile concrete care vor contribui la realizarea prevederilor Convenţiilor
de la Rio prin promovarea managementului durabil al resurselor naturale şi abordarea sinergetică şi
intersectorială a problemelor de mediu. De asemenea, acţiunile prevăzute în planul menţionat au ca
scop întărirea capacităţilor ţării noastre în domeniul protecţiei mediului, implementarea politicilor
de mediu la nivel sectorial, implicarea plenară a instituţiilor ştiinţiﬁce în soluţionarea problemelor
de mediu, sporirea nivelului de educaţie şi conştientizare a publicului şi participarea societăţii civile
la procesul de luare a deciziilor. Realizarea obiectivelor acestor documente, de rând cu efectul pozitiv
impactul direct pe care ele îl vor avea asupra procesului de implementarea propriu zis a Convenţiilor,
va mai contribui în mod esenţial şi la promovarea şi soluţionarea problemelor prioritare desemnate
de către Guvern până în anul 2015.

Constantin Mihailescu,
ministrul Ecologiei şi Resurselor Naturale
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CAPITOLUL 1.
PROCESUL DE AUTOEVALUARE A NECESITĂŢILOR
PENTRU CONSOLIDAREA CAPACITĂŢII ÎN VEDEREA
IMPLEMENTĂRII CONVENŢIILOR DE LA RIO DE JANEIRO

În anii ′90 ai secolului XX, comunitatea internaţională a ajuns la nişte
te acorduri ffără
precedent cu privire la necesitatea de a proteja mediul global, în special prin negocierea şi
ratiﬁcarea a trei Convenţii globale semnate la Rio de Janeiro: Convenţia privind Diversitatea
Biologică
ă (CDB), Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind Schimbarea Climei
(CONUSC) şi Convenţia privind Combaterea Deşertiﬁcării (CCD). În cazul în care vor ﬁ
implementate deplin de către părţile semnatare, aceste tratate vor contribui la păstrarea
resurselor naturale ale planetei pentru generaţiile viitoare.
În poﬁda participării cu intenţii bune în procesul de negocieri, multe părţi semnatare duc
lipsă de capacitatea necesară pentru implementarea exhaustivă a acestor trei Convenţii.
Respectiva lipsă de capacitate reprezintă obstacolul principal în calea implementării efective
a Convenţiilor de mediu de la Rio de Janeiro. Fondul Global de Mediu (FGM) a oferit suport
ﬁnanciar ţărilor care sunt Părţi Semnatare (PS) ale Convenţiilor pentru a susţine o evaluare
a necesităţilor de capacitate. Astfel, din anul 1997, acest fond a ﬁnanţat evaluări sectoriale
referitoare la biodiversitate, schimbarea climei şi poluanţii organici persistenţi, iar din
septembrie 2001, FGM a decis să ﬁnanţeze procesul de autoevaluare naţională a necesităţilor
de capacitate (AENC).
Raţiunea principală a autoevaluării constă în faptul că estimarea capacităţilor naţionale
duce la o utilizare mai eﬁcientă a resurselor ﬁnanciare alocate pentru implementarea
convenţiilor globale de mediu şi de administrare a mediului Terrei. Cu cât ţara este mai
bine pregătită pentru alocarea resurselor, cu atât comunitatea internaţională, inclusiv FGM,
este dispusă să ofere mai multe resurse ﬁnanciare acestui stat. Astfel, un proces AENC
bine pregătit contribuie la sporirea fondurilor disponibile pentru dezvoltarea capacităţilor
şi pentru administrarea mai eﬁcientă a mediului. Pe lângă faptul că potenţează eforturile
ţării de a proteja mediul global, un proces AENC bine implementat atrage după sine şi alte
beneﬁcii - atât directe, cât şi indirecte (Boxa 1.1.).
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Boxa 1.1: Beneﬁciile potenţiale ce rezultă din implementarea procesului AENC
• Contribuţia directă la dezvoltarea socioeconomică şi abordarea problemelor de mediu
locale;
• Abilitate sporită de a negocia cu comunitatea donatoare pe marginea subiectelor legate de
cooperarea tehnică şi asistenţa pentru fortiﬁcarea capacităţilor în domeniul mediului;
• Ameliorarea coordonării şi a dialogului intersectorial, dat ﬁind că AENC întruneşte parteneri din
diverse sectoare;
• Consolidarea coordonării la nivel naţional şi local, a proceselor de descentralizare, întrucât
AENC este elaborat cu scopul de a susţine astfel de obiective, de a analiza impedimentele
de capacitate, precum şi de a introduce noi metode de lucru şi de a contribui la fortiﬁcarea
capacităţilor la nivel local;
• Consolidarea reţelelor informaţionale în cadrul comunităţii de mediu, precum şi între instituţiile
de mediu şi comunităţi de administrare mai extinse; de exemplu, lucrând împreună asupra
diferitelor componente ale AENC, membrii acestor comunităţi pot să dezvolte o mai mare
încredere şi înţelegere reciprocă; comunităţile care au fost anterior în conﬂict pot conştientiza
că este posibil de a lucra împreună şi că acest fapt este reciproc avantajos;
• Consolidarea rolului organizaţiilor non-guvernamentale în administrarea mediului.

1.1. Obiectivele şi principiile procesului de autoevaluare naţională
a necesităţilor de capacitate
Obiectivul primordial al procesului de autoevaluare naţională a necesităţilor de capacitate
constă în identiﬁcarea şi analiza necesităţilor şi priorităţilor naţionale privind fortiﬁcarea
capacităţii în domeniul protecţiei globale a mediului înconjurător şi elaborarea unui
Plan de acţiuni în vederea consolidării capacităţii naţionale privind realizarea integrată
a prevederilor Convenţiilor de mediu de la Rio de Janeiro: Convenţia privind Diversitatea
Biologică, Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite privind Schimbarea Climei şi Convenţia
privind Combaterea Deşertiﬁcării.
Conceptul şi principiile procesului de autoevaluare naţională a necesităţilor de capacitate
au fost expuse în multiple surse bibliograﬁce, inclusiv în „Îndrumarul operaţional privind
autoevaluarea naţională a capacităţilor” (FGM, septembrie 2001) şi „Autoevaluarea naţională
a capacităţilor: manual-ghid privind implementarea şi ansamblul de resurse” (Programul
Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, octombrie 2003). Conform acestor lucrări, principiile
călăuzitoare pentru procesul AENC sunt următoarele:
• Procesul AENC urmează să reﬂecte speciﬁcul naţional şi astfel, se va apela la experţi
naţionali şi la experţi internaţionali, în caz de necesitate;
• AENC urmează să se apropie de structurile şi mecanismele existente pentru cooperare;
aceasta poate include echipe implicate şi în alte activităţi acceptate de FGM;
• AENC urmează să acorde atenţia cuvenită prevederilor şi deciziilor celor trei Convenţii
de mediu de la Rio de Janeiro;
• Participarea, în cadrul AENC, consultaţiile şi luarea deciziilor urmează să se desfăşoare
la nivel de parteneriat multiplu; acest fapt necesită semnarea unor acorduri instituţionale
adecvate pentru AENC;
• AENC urmează să se bazeze pe rezultatele asociate existente; aceasta include lucrul
asociat privind evaluările efectuate prin intermediul altor activităţilor susţinute de
FGM, inclusiv în cadrul activităţilor de pregătire a rapoartelor naţionale cu privire
8
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la convenţiile de mediu; acest fapt, de asemenea, include evaluările precedente ale
capacităţilor, care pot şi să nu se refere doar la convenţiile de mediu;
• AENC urmează să contribuie la realizarea obiectivului pe termen lung privind dezvoltarea
unei abordări de ansamblu a fortiﬁcării capacităţilor, care satisface necesităţile de
capacitate la nivelurile sistemic, instituţional şi individual;
• AENC urmează să susţină o abordare pe termen lung privind consolidarea capacităţilor,
în contextul extins al dezvoltării durabile, ﬁind considerată drept un prin pas într-un
ciclu de evaluare şi dezvoltare a capacităţilor;
• AENC urmează să se concentreze asupra subiectelor sinergetice, comune pentru toate
cele trei Convenţii de mediu de la Rio de Janeiro, în timp ce multe activităţi susţinute pe
plan internaţional se concentrează asupra subiectelor speciﬁce unei singure convenţii.
În acest context drept obiectiv pe termen lung poate ﬁ considerată consolidarea cadrului
comun privind implementarea convenţiilor de mediu;
• De asemenea, AENC urmează să acorde o atenţie deosebită evaluării necesităţilor de
capacitate la nivel sistemic; multe proiecte de dezvoltare se concentrează asupra creării
de capacităţi la nivel individual şi instituţional, neglijându-se importante subiecte
sistemice. Rezultatul scontat este creşterea eﬁcienţei şi durabilităţii activităţilor
complexe de mediu şi socioeconomice;
• AENC urmează
ă să pună bazele integrării priorităţilor pentru mediu într-un proces mai
larg de dezvoltare durabilă; totodată, e necesar de a stabili o legătură
ă strânsă între
procesul AENC, Strategia de Creştere Economică şi Reducere a Sărăciei şi eforturile de
realizare a Obiectivelor de Dezvoltare Milenară.

1.2. Etapele de bază şi metodologia autoevaluării necesităţilor de
capacitate
Sursele metodologice menţionate anterior prevăd nouă etape de bază pentru procesul de
autoevaluare (Figura 1.1.).

Figura 1.1. Nouă etape în procesul AENC
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În cadrul primei etape ce a ţinut de planiﬁcarea activităţilor şi consultarea partenerilor au fost
efectuate următoarele acţiuni: aprobarea documentului de proiect; selectarea şi aprobarea
membrilor Comitetului de Coordonare a Proiectului; pregătirea şi aprobarea unui plan de
lucru detaliat, inclusiv estimarea costurilor şi a produselor de bază; deﬁnirea rolurilor şi
responsabilităţilor membrilor unităţii de implementare a proiectului, inclusiv pregătirea
caietelor de sarcină individuale; constituirea grupurilor de legătură, partenerilor de bază
şi stabilirea unor relaţii constante cu aceştia; desemnarea liderilor grupurilor de lucru şi
consultanţilor naţionali cu experienţă în domeniu, inclusiv pregătirea caietelor de sarcină
individuale. În cadrul etapei a doua de lucru, care s-a axat pe consultarea partenerilor şi
pe acordarea unui sprijin substanţial din partea factorilor de decizie, au fost desfăşurate
activităţi în vederea informării adecvate a persoanelor oﬁciale de rang înalt referitor la întreg
procesul AENC şi implicării lor în acest proces.
Astfel, pe 11 septembrie 2003 a avut loc seminarul de iniţiere a proiectului cu genericul
„Metodologii de evaluare şi căile de realizare a obiectivelor şi sarcinilor proiectului”. La
seminar au participat 51 de persoane din diferite domenii, care au reprezentat ministere
şi departamente, instituţii ştiinţiﬁce şi de învăţământ, organizaţii non-guvernamentale
şi mass-media. Echipa proiectului a prezentat rapoarte, în care a fost expusă informaţia
privind lansarea proiectului axat pe autoevaluarea naţională a necesităţilor de capacitate,
precum şi privind metodologia de evaluare şi căile de realizare a obiectivelor primordiale ale
proiectului. În acelaşi context, între 23-24 octombrie 2003 a fost organizat un seminar de
coordonare cu partenerii cu participarea a doi experţi internaţionali (Boxa
Boxa 1.2
1.2).
Boxa 1.2: Problemele discutate îîn cadrul seminarului de coordonare din 23-24 octombrie 2003
• Sesiunea 1: Situaţia actuală în domeniul ”Schimbarea climei” şi căile integrate de ameliorare a
acesteia;
• Sesiunea 2: Relaţii între instituţii şi parteneri privind bazele de date, posibilităţi şi necesităţi de
colectare a datelor;
• Sesiunea 3: Situaţia actuală în domeniul “Conservării biodiversităţii”, perspectivele de evoluţie,
căile de protecţie şi conservare a biodiversităţii;
• Sesiunea 4: Situaţia actuală în domeniul “Combaterii deşertiﬁcării” şi căile integrate de atenuare
a consecinţelor acestui fenomen;
• Sesiunea 5: Concepţii şi modele de evaluare integrată şi identiﬁcare a efectelor sinergetice;
• Sesiunea 6: Căile, metodele şi instrumentele principale de autoevaluare naţională a necesităţilor
de consolidare a capacităţilor;
• Sesiunea 7: Planul de acţiuni privind consolidarea capacităţilor de management global al
mediului.

În cadrul a şapte sesiuni de lucru echipa proiectului şi experţi în domeniile ce ţin de cele trei
Convenţii de mediu au prezentat rapoarte, în care a fost expusă metodologia de autoevaluare
naţională a necesităţilor de capacitate. La seminar au participat 48 persoane din diferite
domenii, reprezentând: ministere şi departamente, instituţii ştiinţiﬁce şi de învăţământ,
organizaţii non-guvernamentale şi mass-media.
Etapa a treia a proiectului a fost iniţiată
ă concomitent cu angajarea consultanţilor naţionali în
cadrul a trei grupuri de lucru, conform ariilor tematice ale Convenţiilor de mediu de la Rio de
Janeiro, şi anume: conservarea biodiversităţii, schimbarea climei şi combaterea deşertiﬁcării.
Conceptul privind structura acestora a fost formulat ţinându-se cont de obiectivele majore ale
Convenţiilor. Astfel, spre exemplu, structura grupului de lucru „Conservarea biodiversităţii”
10
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a cuprins şase subgrupuri cu experţi pentru ﬁecare domeniu important pentru Republica
Moldova; cea a grupului de lucru „Schimbarea climei” - patru subgrupuri, iar cea a grupului
de lucru „Combaterea deşertiﬁcării” - patru subgrupuri (Figura 1.2.).

Figura 1.2. Structura grupurilor de lucru pentru evaluările tematice în cadrul procesului AENC

Componenţa nominală a grupurilor de lucru a fost selectată din specialişti în domeniu,
cu o apreciabilă experienţă pornind de la ideea de a avea o echipă complexă, competentă
şi eﬁcientă. Caietul de sarcini pentru experţii incluşi în cele trei grupuri de lucru a fost
elaborat luându-se în calcul: (a) cerinţele speciﬁce pentru grupul de lucru în funcţie de
obiectivele etapei concrete a proiectului; (b) indicaţiile metodice privind evaluarea situaţiei
actuale a capacităţilor şi a necesităţilor de fortiﬁcare a capacităţilor naţionale, reﬂectate în:
„Autoevaluarea naţională a necesităţilor de capacitate: manual-ghid privind implementarea
şi ansamblul de resurse”.
Fiecare expert a avut ca sarcină să prezinte rezultatele sub formă de raport de evaluare cu
caracter descriptiv, conţinând:
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• evidenţa fondurilor, analiza situaţiei actuale şi descrierea impedimentelor de ordin
individual, instituţional şi de sistem care frânează realizarea activităţilor planiﬁcate în
cadrul Convenţiilor de mediu de la Rio de Janeiro;
• analiza măsurilor care pot contribui la consolidarea capacităţilor privind implementarea
prevederilor Convenţiilor de mediu de la Rio de Janeiro.
Astfel, etapa a treia – „evidenţa fondurilor” – a constat în descrierea activităţilor precedente,
ﬁnalizându-se cu trei rezumate a ceea ce s-a realizat în perioada implementării în Republica
Moldova a Convenţiilor de mediu de la Rio de Janeiro. Evidenţa fondurilor a permis echipei
proiectului să scoată în relief rezultatele lucrului efectuat (Rapoarte şi Comunicări în cadrul
celor trei Convenţii, materiale similare pentru alte convenţii internaţionale de mediu, strategii
tematice relevante şi Planuri de acţiune, Strategia naţională de dezvoltare durabilă, Agenda
21, Strategia de Creştere Economică şi Reducere a Sărăciei, Planuri de acţiune referitor
la mediu, precum şi evaluări ale necesităţilor de fortiﬁcare a capacităţilor), să însuşească
lecţiile învăţate, să ia în considerare analizele tematice existente în ţară (studii universitare,
rapoarte guvernamentale, studii ale ONG-urilor etc.).
În cadrul acestei etape evaluarea a fost efectuată la trei niveluri: (1) de sistem, (2) instituţional
şi (3) individual. La nivel de sistem a fost prevăzută în special examinarea cadrului legislativ
(concepţii, strategii naţionale şi de ramură, programe naţionale şi de ramură, legi organice,
decrete prezidenţiale, hotărâri de guvern) sub aspectul evaluării gradului de reﬂectare a
prevederilor Convenţiilor de mediu de la Rio de Janeiro, evidenţierea măsurilor preconizate şi
asigurarea legislativă a acestor măsuri. Pentru a facilita analiza informaţiei prezentate, experţilor
le-a fost oferit un tabel elaborat de unitatea de implementare a proiectului (tabelul 1.1.).
Tabelul 1.1. Evaluarea cadrului legislativ-normativ
Situaţia
Bariere,
Prevederi
privind
privind
Surse
ale
implemenimplemenﬁnanConvenţiilor
tarea
tarea
ciare
neacoperite
prevederilor prevederilor
de legislaţia
cadrului
cadrului
naţională
legislativ
legislativ
1. Strategii naţionale; 2. Programe şi planuri de acţiuni; 3. Legi; 4. Hotărâri de Guvern; 5. Regulamente; 6.
Reglementări tehnice; 7. Alte acte normative

Autorul
Denu- actului şi
mirea perioada
actelor
de
elaborare

Obiectivele
Măsuactului
rile
la
prevăsubiecte
zute
relevante

Termenele
de realizare,
instituţia
responsabilă
pentru
implementare

În scopul evaluării capacităţii instituţionale s-a decis ca să ﬁe analizate responsabilităţile
instituţionale (ministere, departamente şi agenţii) în cadrul strategiilor şi programelor
naţionale, actelor legislative şi măsurilor legate de realizarea prevederilor Convenţiilor de
mediu de la Rio de Janeiro. Criteriile de apreciere a capacităţii instituţionale au fost deﬁnite
astfel: claritatea misiunii; eﬁcacitatea structurii; calitatea planiﬁcării şi managementului;
resursele umane şi ﬁnanciare; situaţia informaţională; disponibilitatea facilităţilor materiale
şi de comunicare: calculatoare, oﬁcii, Internet etc. Şi în acest caz, prezentarea informaţiei
s-a făcut sub formă de tabel (tabelul 1.2.) şi raport descriptiv.
Tabelul 1.2. Evaluarea cadrului instituţional
Instituţia

Responsabilităţile instituţiei în cadrul:
Comunicărilor Strategiilor
Convenţiei
Actelor legislative
naţionale
naţionale
a. Ministere; b. Departamente; c. Agenţii; d. Asociaţii şi ONG-uri
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Evaluarea capacităţilor la nivel individual a fost efectuată în baza chestionării persoanelor
cu funcţii de decizie şi executive care activează în cadrul ministerelor, departamentelor şi
agenţiilor ce au atribuţii, inclusiv tangenţiale, la realizarea prevederilor Convenţiilor. Scopul
chestionării a fost de a determina corectitudinea deﬁnirii obligaţiilor şi responsabilităţilor
de serviciu; corespunderea nivelului profesional sarcinii atribuite; existenţa şi eﬁcienţa
sistemului de instruire-perfecţionare; posibilitatea avansării profesionale; prezenţa
instrumentelor de evaluare a angajaţilor; promovarea iniţiativei.
Etapa a patra a proiectului a constat în evaluarea tematică în domeniul celor trei Convenţii
de mediu de la Rio de Janeiro: CDB, CONUSC şi CCD. Conform „Îndrumarului operaţional
privind autoevaluarea naţională a capacităţilor” şi „Autoevaluarea naţională a capacităţilor:
manual-ghid privind implementarea şi ansamblul de resurse”, procesul AENC prevede
două abordări posibile privind realizarea şi implementarea etapelor de lucru (Figura 1.3).
După consultarea cu partenerii şi aprecierea iniţială a situaţiei în Republica Moldova, s-a
considerat oportun de a utiliza prima abordare la implementarea acestora.

Figura 1.3. Autoevaluarea naţională a necesităţilor de capacitate.

Conform surselor bibliograﬁce menţionate mai sus, proﬁlurile tematice de bază au de regulă
următorul conţinut:
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• Angajamentele ţării în cadrul Convenţiilor de mediu de la Rio de Janeiro şi lista
subiectelor importante pentru ﬁecare proﬁl tematic;
• Situaţia actuală privind îndeplinirea anagajamentelor şi stabilirea priorităţilor naţionale
în realizarea obiectivelor Convenţiilor de la Rio de Janeiro (domenii prioritare pentru
ﬁecare proﬁl tematic);
• Inventarul capacităţilor constatate în domeniile prioritare, impedimentele existente şi
necesităţile de capacitate la trei niveluri (sistemic, instituţional şi individual) privind
implementarea Convenţiilor de mediu de la Rio de Janeiro.
Pentru pregătirea proﬁlurilor tematice au fost folosite următoarele instrumente: analiza
documentelor, chestionare, interviuri, sursele electronice de informare, studii tehnice şi
organizarea seminarelor consultative. Proﬁlurile tematice evidenţiază problemele într-o
manieră descriptivă cu concursul a mai multor participanţi. O asemenea abordare asigură o
platformă bună pentru consultarea tuturor persoanelor interesate în evaluarea progreselor
şi cunoaşterea punctelor forte şi celor vulnerabile, astfel evitându-se riscul de a trece cu
vederea problemele de importanţă maximă.
Subetapele-cheie ale procesului de pregătire a proﬁlurilor tematice constau în ierarhizarea
priorităţilor naţionale şi în realizarea evaluărilor aprofundate a problemelor tematice
primordiale. Astfel, devin mai clare impedimentele şi necesităţile de capacitate ce ţin de
problemele prioritare, urmând ca ulterior, unele dintre acestea, reprezentând probleme
sinergetice şi comune pentru toate cele trei Convenţii de mediu de la Rio de Janeiro, să ﬁe
analizate suplimentar în cadrul etapei a cincea.
De asemenea, trebuie să evidenţiem şi faptul că în contextul celor relatate mai sus, unitatea
de implementare a proiectului a organizat în anul 2004 patru seminare de coordonare a
activităţilor la nivel local în patru oraşe reprezentând sudul, nordul şi centrul Republicii
Moldova: Comrat, 24 iunie; Cahul, 25 iunie; Bălţi, 29 iunie şi Chişinău, 2 iulie (Boxa 1.3).
Boxa 1.3. Problemele discutate îîn cadrul seminarelor de coordonare desfăşurate îîntre 24 iunie şi
2 iulie 2004
• Sesiunea 1: Necesităţi de fortiﬁcare a capacităţilor la nivel naţional privind realizarea obiectivelor
Convenţiilor de mediu de la Rio de Janeiro;
• Sesiunea 2: Necesităţi de fortiﬁcare a capacităţilor la nivel local privind realizarea obiectivelor
Convenţiilor de mediu de la Rio de Janeiro.

De ﬁecare dată, pe parcursul a două sesiuni de lucru echipa proiectului şi liderii grupurilor
de lucru au prezentat rapoarte, în care au fost expuse domeniile prioritare în cadrul ﬁecărei
arii tematice, impedimentele existente şi necesităţile de capacitate la trei niveluri: individual,
instituţional şi sistemic. La ﬁecare seminar au participat între 40 şi 60 persoane din diferite
domenii, reprezentând: administraţia publică locală, inspectoratele ecologice de stat din
teritoriu, instituţii de învăţământ, organizaţiile non-guvernamentale şi mass-media. În acest
mod, a fost asigurată prezenţa tuturor persoanelor indicate pentru a discuta rezultatele
obţinute în cadrul etapei de evaluare tematică, ﬁind oferită posibilitatea de a coordona şi
veriﬁca rezultatele la nivel local.
Etapa a cincea a proiectului a constat în evaluarea problemelor sinergetice, comune tuturor
Convenţiilor de mediu de la Rio de Janeiro. Experţii versaţi în domeniu şi foşti lideri ai
grupurilor „Conservarea biodiversităţii”, „Schimbarea climei” şi „Combaterea deşertiﬁcării”
14
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au constituit un nou grup de lucru, şi anume „Evaluări intersectoriale integrate”. Structura
acestui grup a cuprins şase blocuri de subgrupuri cu experţi pentru ﬁecare domeniu
(Figura 1.4).

Figura 1.4. Structura grupurilor de lucru pentru evaluarea intersectorială integrată în cadrul procesului
AENC

Caietul de sarcini pentru grupul de lucru respectiv coincide cu cel inclus în Manualul
„Autoevaluarea naţională a necesităţilor de capacitate: manual-ghid privind implementarea
şi ansamblul de resurse” (Boxa 1.4).
Abordarea utilizată la evaluarea problemelor intersectoriale este o combinaţie a unor
abordări şi metode din ghidurile recomandate, a metodologiilor relevante identiﬁcate în
procesul studiului şi a raţionamentelor de expert. Procesul de evaluare constă din trei
paşi consecutivi, rezultatele obţinute în pasul precedent ﬁind preluate în pasul următor
– pasul unu: identiﬁcarea problemelor sinergetice, comune pentru toate cele trei Convenţii
15
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de mediu de la Rio; pasul doi: ierarhizarea problemelor sinergetice şi pasul trei: identiﬁcarea
impedimentelor şi necesităţilor de capacitate pentru problemele sinergetice, analizate la trei
niveluri: sistemic, instituţional şi individual.
Boxa 1.4. Sarcinile individuale ale experţilor angajaţi îîn cadrul grupului „Evaluarea intersectorială
integrată”
• Revizia proﬁlurilor tematice, în special a acelor secţiuni din rapoartele tematice în care se
analizează problemele speciﬁce ce ţin de implementarea Convenţiilor de mediu de la Rio de
Janeiro în Republica Moldova.
• Identiﬁcarea problemelor sinergetice prin evidenţierea îndeplinirii angajamentelor ţării în cadrul
Convenţiilor globale de mediu (prezentare în formă tabelară după modelul din Tabelul 1.3.);
• Ierarhizarea problemelor pentru o analiză mai detaliată – prin aplicarea matricei de prioritizare
(prezentare în formă tabelară după modelul din Tabelul 1.4.);
• Identiﬁcarea impedimentelor şi necesităţilor de capacitate (prezentare în formă tabelară după
modelul din Tabelul 1.5.) pentru problemele prioritare şi sinergetice, analizate la trei niveluri:
sistemic, instituţional şi individual.
• Alcătuirea raportului narativ privind priorităţile şi oportunităţile sinergetice de întărire a
capacităţilor pentru impleme ntarea Convenţiilor de mediu de la Rio de Janeiro în Republica
Moldova.
• Identiﬁcarea elementelor strategice prioritare, la nivel de acţiuni şi activităţi, pentru a ﬁ incluse
în Planul de acţiuni privind întărirea capacităţilor de implementare integrată a Convenţiilor de
mediu de la Rio de Janeiro pentru perioada 2005 - 2010 (prezentare în formă tabelară după
matricea din Tabelul 1.6.).

Rezultatele obţinute sunt prezentate în formă tabelar-descriptivă. Astfel, procesul de evaluare
integrată în cadrul primului pas cuprinde toate problemele ce au fost identiﬁcate în cadrul
proﬁlurilor tematice. Ulterior, acestea sunt supuse unei analize comparative la sinergism în
vederea identiﬁcării problemelor comune. Matricea utilizată pentru acest proces (Tabelul 1.3.)
a fost elaborată prin modiﬁcarea tabelei din Boxa 12 din „Îndrumarul operaţional privind
autoevaluarea naţională a capacităţilor” (Fondul Global de Mediu, septembrie 2001).
Tabelul 1.3. Matricea utilizată la identiﬁcarea problemelor sinergetice
Codul
B1
B2
B3
SC1
SC2
SC3
D1
D2
D3

Articolul
convenţiei

Problema
CDB

CONUSC

CCD

CDB

CONUSC

CCD

+
+
+

+

+

+

+
+
+

+
+

+
+

Numărul de
puncte

+

3
1
2

+
+

2
2
3

+
+
+

3
2
1

Problemele în cadrul unei sau altei convenţii sunt identiﬁcate luându-se în calcul, înainte
de toate, obligaţiile ţării speciﬁcate în textul articolelor respective ale acestora. Coloana
„codurilor” este utilizată pentru numerotarea ﬁecărei probleme şi urmărirea continuă a
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acesteia în procesul de evaluare. Relevanţa unei probleme speciﬁce (ex.: în cadrul CONUSC)
pentru alte convenţii este indicată prin aplicarea semnului plus în coloana în care ﬁgurează
convenţiile respective. Problemele de capacitate care acumulează două şi trei puncte sunt
considerate sinergetice şi sunt supuse unei analize profunde în cadrul pasului următor.
În cadrul pasului doi se produce prioritizarea problemelor sinergetice. Procesul se bazează
pe abordarea recomandată în Boxa 9 din „Îndrumarul operaţional privind autoevaluarea
naţională a capacităţilor” (Fondul Global de Mediu, septembrie 2001) cu utilizarea unor
elemente ale metodologiei de evaluare multicriteriale „Ghid privind aplicarea analizei
multicriteriale prin utilizarea criteriilor şi indicatorilor” (G.A. Mendosa, Ph. Macoun, R. Prabhu,
D. Sucadri, H. Purnomo, H. Hartanto, 19991). Prin utilizarea Matricei de prioritizare (Tabelul
1.4.) s-a efectuat prioritizarea problemelor sinergetice identiﬁcare în etapele precedente.
Tabelul 1.4. Matricea de prioritizare
I

Codul

B1
B3
B...

II

Problemă
sinergetică

III

IV

Nivelul de
Scara sau relevanţa
preocupare
pentru
problemei 1
problemă 2
a

b

a
b
Coeﬁcienţi de pondere
x 0,2
x 0,3

V

VI

Abilitate de
rezolvare a
problemei 3
a

b

Număr
de puncte
acumulat 4

VII

Priorităţi 5

x 0,5

SC1
SC2
SC...
D2
D3
D...

Pentru a facilita evaluarea problemelor identiﬁcate, indicii de calitate (minim, moderat,
mediu şi maxim) sunt reprezentaţi de valorile cantitative (3, 5, 7 şi 10 puncte). Evaluarea
se efectuează inclusiv prin utilizarea coeﬁcienţilor de pondere, care reﬂectă semniﬁcaţia
problemei analizate. Valoarea acestor coeﬁcienţi poate varia în funcţie de: priorităţile
naţionale, circumstanţe, posibilităţile ﬁnanciare etc.
Stabilirea coeﬁcienţilor de pondere poate ﬁ efectuată la nivel politic, ştiinţiﬁc şi/sau în baza
raţionamentelor de expert, cum este şi cazul nostru. Problemele sinergetice incluse în coloana
II au fost supuse evaluării multilaterale în conformitate cu indicii menţionaţi în Boxa 1.5.
În cadrul pasului trei se identiﬁcă
ă impedimentele şi necesităţile de capacitate, analizate la
trei niveluri: sistemic, instituţional şi individual. Astfel, problemele sinergetice prioritare
identiﬁcate la etapa precedentă ca ﬁind de importanţă medie, importante şi de maximă
importanţă sunt extrase pentru o analiză mai aprofundată în vederea identiﬁcării
impedimentelor şi necesităţilor de capacitate la cele trei niveluri menţionate anterior.
Rezultatele acestei analize sunt prezentate în formă tabelar-descriptivă (Tabelul 1.5.).
1

Vezi pe: http://www.cifor.cgiar.org/acm/methods/toolbox9.htm
http://www.cifor.cgiar.org/acm/methods/toolbox9.html
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Boxa 1.5. Indicii de evaluare a problemelor sinergetice
1) indicele de „importanţă a problemei”: problema locală (la nivel de comunitate) este notată
cu 3 puncte; problema de nivel regional (raional) – cu 5 puncte; de nivel naţional – cu 7
puncte şi de nivel global – cu 10 puncte. Valorile atribuite sunt incluse în coloana IIIa, apoi, sunt
multiplicate cu coeﬁcientul respectiv de pondere, iar rezultatele obţinute se includ în coloana
IIIb.
2) indicele „nivelul de preocupare pentru problemă”: nivelul minim de îngrijorare este notat cu 3
puncte; nivelul moderat – 5; nivelul mediu – 7, iar nivelul maxim – cu 10. Valorile atribuite sunt
incluse în coloana IVa, apoi sunt multiplicate cu coeﬁcientul respectiv de pondere din coloana
IV. Rezultatele obţinute se includ în coloana IVb.
3) indicele „abilitatea de a rezolva problema”: abilitatea minimă este notată prin 3 puncte; cea
moderată - prin 5 puncte; cea medie – prin 7 puncte şi cea maximă – prin 10 puncte. Valorile
atribuite sunt incluse în coloana Va, apoi sunt multiplicate cu coeﬁcientul respectiv de pondere,
iar rezultatele obţinute se includ în coloana Vb.
4) Numărul de puncte acumulat în coloanele IIIb, IVb şi Vb se adună. Suma obţinută se include în
coloana VI.
5) Ierarhizarea problemelor sinergetice se efectuează în conformitate cu numărul de puncte
acumulat. Problemele care au acumulat între 0-2 puncte sunt considerate neînsemnate, de
importanţă minimă şi li se atribuie poziţia V; cele care au acumulat între 2,1-4 puncte sunt
considerate probleme de importanţă moderată şi li se atribuie poziţia IV; cele care au acumulat
între 4,1-6,0 puncte sunt considerate probleme de importanţă medie, ﬁind clasate pe poziţia
III; cele care au acumulat între 6,1-8,0 puncte sunt considerate probleme de interes major, ﬁind
incluse pe poziţia II; iar celor care au acumulat între 8,1-10 puncte sunt considerate probleme
de importanţă maximă şi li se atribuie poziţia I.
Tabelul 1.5. Matricea impedimentelor şi necesităţilor prioritare de capacitate
I
Codul

II
Problemă sinergetică prioritară

B1, SC2

B1, D3

SC6, D7

III
Impedimente de capacitate
Nivel sistemic
1.
2.
…
Nivel instituţional
1.
2.
…
Nivel individual
1.
2.
…

IV
Necesităţi de capacitate
1.
2.
…
1.
2.
…
1.
2.
…

Necesităţile de capacitate (activităţile) propuse în coloana IV sunt ulterior transferate în
matricea Planului de acţiuni privind întărirea capacităţilor naţionale de implementare integrată
a Convenţiilor de mediu de la Rio de Janeiro pentru perioada 2005 - 2010 (Tabelul 1.6.).
Tabelul 1.6. Matricea Planului de Acţiuni
Domeniu

18

Obiective

Acţiuni

Executor

Indicatori de
monitorizare

Indicatorii nivelului
de ﬁnanţare

Perioada de
implementare
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În vederea conştientizării de către societatea civilă a rezultatelor obţinute în cadrul acestei
etape de lucru a avut loc un seminar de coordonare a activităţilor cu partenerii, pe 2
decembrie 2004, la Chişinău, cu genericul „Coordonarea activităţilor în abordarea integrată
a implementării Convenţiilor de mediu de la Rio de Janeiro”. În cadrul a două sesiuni de
lucru echipa proiectului şi liderii celor patru grupuri de lucru „Conservarea biodiversităţii”,
„Schimbarea climei”, „Combaterea deşertiﬁcării” şi „Evaluări intersectoriale integrate” au
prezentat rapoarte, în care au fost expuse impedimentele şi necesităţile de consolidare
a capacităţilor la nivel naţional, precum şi oportunităţile sinergetice de consolidare a
capacităţilor naţionale privind implementarea Convenţiilor de mediu la trei niveluri:
individual, instituţional şi sistemic. La seminar au participat 40 de persoane care au
reprezentat ministere şi departamente, instituţii academice şi de învăţământ, organizaţiile
non-guvernamentale şi mass-media.
Etapa a şasea a procesului a constat în pregătirea Raportului Naţional de Evaluare, care este
solicitat de către „Îndrumarul operaţional privind autoevaluarea naţională a capacităţilor”
(Fondul Global de Mediu, septembrie 2001) în vederea realizării procesului AENC. Raportul
naţional de evaluare conţine în special descrierea tuturor celor cinci etape de lucru, inclusiv
înregistrarea procesului de întocmire a raportului şi mijloacele utilizate pentru elaborarea
acestuia (studii, consultări, seminare etc.). Ulterior, raportul este distribuit partenerilor pentru
a asigura eﬁcienţa implicării lor în procesul AENC. Astfel, raportul este un mijloc de informare
şi mediatizare a rezultatelor obţinute, un instrument-cheie pentru ﬁxarea şi comunicarea
beneﬁciilor procesului de autoevaluare naţională a necesităţilor de capacitate.
Etapa a şaptea a procesului a constat în pregătirea Planului de acţiuni în domeniul consolidării
capacităţii naţionale privind managementul global de mediu de terminat de Convenţiile de
la Rio de Janeiro. Planul de acţiuni urmează:
• să prezinte o viziune clară asupra dezvoltării capacităţilor privind implementarea
Convenţiilor de mediu de la Rio de Janeiro;
• să indice abordările de bază, obiectivele generale, executorii şi rolul acestora şi
partenerii-cheie;
• să propună activităţi concrete, care vor ﬁ întreprinse pentru a depăşi impedimentele de
capacitate identiﬁcate în cadrul procesului AENC;
• să conţină termenele de implementare şi aranjamentele ﬁnanciare (inclusiv planul de
mobilizare a resurselor);
• să conţină indici de monitorizare şi evaluare a dezvoltării capacităţilor.
La această etapă şi-a adus contribuţia acelaşi grup de lucru - „Evaluări intersectoriale
integrate” - care a activat şi la etapa de evaluare a problemelor sinergetice. Astfel, după cum
a fost menţionat anterior, necesităţile de capacitate identiﬁcate în cadrul etapei a cincea
(incluse în coloana IV a tabelei-matrice 1.5.) au fost transferate în matricea Planului de
Acţiuni (Tabelul 1.6.), activităţile propuse (necesităţile de capacitate) ﬁind repartizate în
cadrul a douăsprezece domenii tematice: (1) politici şi strategii naţionale; (2) cadrul legislativ;
(3) cadrul normativ; (4) cadrul instituţional; (5) instrumente economice; (6) instrumente
de ﬁnanţare; (7) îmbunătăţirea mediului investiţional; (8) cercetări şi inovaţii; (9) sisteme
informaţionale; (10) participarea publicului la luarea de decizii şi asigurarea accesului la
informaţia de mediu; (11) instruirea şi educaţia ecologică a populaţiei; (12) cooperarea
internaţională.
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Cu scopul de a consulta partenerii şi a ﬁnaliza
a Planul de acţiuni, la 20-21 ianuarie 2005
a fost organizat seminarul cu genericul „Coordonarea cu partenerii a Planului de acţiuni
în domeniul consolidării capacităţii naţionale privind managementul global de mediu
determinat de Convenţiile de mediu de la Rio de Janeiro” (Boxa
Boxa 1.6
1.6).
Boxa 1.6. Problemele discutate îîn cadrul seminarului de coordonare desfăşurat la 20-21 ianuarie
2005
• Sesiunea 1: Impedimente şi necesităţi de întărire a capacităţii naţionale privind implementarea
politicilor şi strategiilor de mediu;
• Sesiunea 2: Impedimente şi necesităţi de întărire a capacităţii naţionale în domeniul consolidării
cadrului legislativ-normativ;
• Sesiunea 3: Impedimente şi necesităţi de întărire a capacităţii naţionale privind ﬁnanţarea
protecţiei mediului;
• Sesiunea 4: Impedimente şi necesităţi de întărire a capacităţii naţionale în domeniul
managementului instituţional;
• Sesiunea 5: Impedimente şi necesităţi de întărire a capacităţii naţionale în domeniul transferului
de tehnologii, cercetare şi inovaţie;
• Sesiunea 6: Impedimente şi necesităţi de întărire a capacităţii naţionale în domeniul procese
şi interacţiuni (cooperarea internaţională, accesul la informaţie, participarea la procesul
decizional, educarea şi instruirea ecologică);
• Sesiunea 7: Planul de acţiuni în domeniul consolidării capacităţii naţionale privind managementul
global de mediu determinat de Convenţiile de mediu de la Rio.

În cadrul a şapte sesiuni de lucru echipa proiectului, liderii grupurilor de lucru şi experţi versaţi
în domeniu au prezentat rapoarte, în care au fost expuse impedimentele existente şi necesităţile
de capacitate la trei niveluri: individual, instituţional şi sistemic privind managementul de
mediu la nivel naţional. La seminar au participat 30 de persoane reprezentând în principal
ministerele şi departamentele de resort responsabile de implementarea acestor Convenţii
în Republica Moldova. Ca urmare a discuţiilor, a fost ﬁnalizată versiunea consultativă
ă a
Planului de acţiuni. Aceasta a fost expediată pentru avizare către ministerele de resort şi
alte autorităţi administrative centrale. După primirea avizelor şi introducerea modiﬁcărilor
de rigoare, a fost elaborată versiunea ﬁnală a Planului de acţiuni, aceasta urmând să ﬁe
aprobată de către Guvernul Republicii Moldova.
Etapele opt şi nouă ale procesului AENC ţin de asigurarea sprijinului la nivel înalt, aprobarea,
implementarea şi monitorizarea Planului de acţiuni.
Planul de acţiuni este instrumentul principal de dezvoltare a capacităţilor. Dacă planul
este implementat cu succes, ţara face un pas foarte important spre atingerea scopurilor
prevăzute de cele trei Convenţii globale de mediu.
În temeiul celor expuse mai sus, menţionăm că procesul şi rezultatele AENC au menirea
de a cataliza susţinerea internă şi externă, indispensabilă
ă pentru satisfacerea necesităţilor
de capacitate într-un mod planiﬁcat şi coordonat. Astfel, procesul AENC creează un cadru
beneﬁc pentru mobilizarea resurselor suplimentare (aceste resurse pot ﬁ ﬁnanciare,
precum şi non-ﬁnanciare; ele pot proveni din ţară, dar şi de la comunitatea internaţională),
precum şi pentru administrarea mai eﬁcientă
ă a resurselor ţării în vederea onorării depline a
angajamentelor sale în cadrul Convenţiilor de mediu de la Rio de Janeiro.
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Planul de acţiuni este compus din activităţi mai mult sau mai puţin costisitoare. Multe dintre
ele vor ﬁ realizate ffără costuri suplimentare (acţiunile vor ﬁ efectuate din contul bugetelor
existente) sau impun costuri reduse (nivel scăzut al costurilor necesare pentru efectuarea
activităţilor). Precizăm că
ă acţiunile un cost mediu sau înalt vor necesita ﬁnanţări substanţiale
şi, respectiv, investiţii capitale considerabile în infrastructură. Totodată, sprijinul factorilor
de decizie va spori semniﬁcativ şansele de implementare a acestui plan.
Obiectivele propuse, indicatorii de monitorizare şi termenele de implementare a activităţilor
incluse în Planul de acţiuni asigură
ă cadrul necesar pentru monitorizarea acestuia. Activităţile
de monitorizare constau în întocmirea rapoartelor anuale şi distribuirea lor ulterioară către
principalii parteneri naţionali cu scopul de a analiza progresele înregistrate, a identiﬁca
impedimentele ce stau în calea implementării Planului de acţiuni şi măsurile de depăşire a
acestor obstacole.
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CAPITOLUL 2.
MANAGEMENTUL DE MEDIU ÎN CONTEXTUL
CONVENŢIILOR DE LA RIO DE JANEIRO

2.1. Domeniul „Conservarea diversităţii biologice”
2.1.1. Starea actuală
Diversitatea biologică a Republicii Moldova (RM) este condiţionată de poziţia ei geograﬁcă.
Teritoriul republicii este situat la interferenţa a trei zone biogeograﬁce: central-europeană,
reprezentată de Podişul Central al Codrilor (54,13% sau 18,3 mii km2 din teritoriul republicii);
eurasiatică – reprezentată de regiunile de silvostepă şi stepă (30,28% sau 10,23 mii km2);
mediteraneană – reprezentată de regiunile de silvostepă xeroﬁtă din partea de sud (15,59%
sau 5,27 mii km2). Din punct de vedere faunistic, teritoriul RM se mărgineşte cu regiunea
balcanică şi formează
ă o zonă de tranziţie dintre elementele faunei stepei asiatice continentale
şi de silvostepă europeană.
Diversitatea biologică a RM este speciﬁcă şi bogată, constituind 5513 specii de plante
(inclusiv plante superioare – 1989 specii) şi circa 14800 specii de animale (inclusiv 461
specii de vertebrate). Majoritatea speciilor sunt situate la hotarele arealurilor lor naturale,
fapt ce le sporeşte vulnerabilitatea faţă de factorii antropici.
Ecosistemele naturale (forestiere, de stepă, de luncă, acvatice) ocupă aproximativ 15% din
teritoriul ţării şi sunt puternic fragmentate şi deteriorate.
Republica Moldova a ratiﬁcat în 1995 Convenţia privind Diversitatea Biologică (CDB) şi
a întreprins unele măsuri de realizare a cerinţelor acesteia: a elaborat Primul şi al Doilea
Raport naţional în domeniu; a fost adoptată Strategia Naţională şi Planul de Acţiune în
Domeniul Conservării Diversităţii Biologice; au fost elaborate un set de legi şi regulamente
noi în domeniul CDB.
Cadrul politic este, într-o anumită măsură, adecvat obiectivelor ce ţin de conservarea
biodiversităţii şi utilizarea durabilă a resurselor biologice. Eﬁcienţa redusă în implementarea
convenţiei amintite este o consecinţă a integrării slabe a cerinţelor CDB în politicile
sectoriale cum ar ﬁ planiﬁcarea teritorială şi urbanizarea, silvicultura, agricultura, vânatul
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şi piscicultura, gospodărirea apelor etc., precum şi în planurile de activitate a Autorităţilor
Publice Locale (APL).
Cadrul legislativ-normativ asigură parţial realizarea strategiilor şi planurilor în domeniul
conservării diversităţii biologice şi necesită o perfecţionare în vederea ajustării la cerinţele
actelor internaţionale, cum ar ﬁ procedura de compensaţie pentru persoanele ﬁzice şi juridice
- victime ale poluării mediului, sporirea responsabilităţilor şi a mecanismelor de stimulare
pentru CDB, perfectarea regulamentelor normative ce ţin de utilizarea durabilă a resurselor
biologice şi de aplicarea legislaţiei adoptate.
În linii mari, cadrul instituţional existent este acceptabil pentru realizarea obiectivelor
prioritare în domeniul CDB. Însă eﬁcienţa redusă a acestui cadru în domeniul CDB este
cauzată de coordonarea nesatisfăcătoare a activităţilor şi lipsa sprijinului ﬁnanciar.
Cercetările ştiinţiﬁce nu cuprind întregul spectru al biodiversităţii: deseori, informaţia
acumulată este fragmentară şi nu poate servi ca argument pentru elaborarea recomandărilor
conform cerinţelor actuale. Această situaţie e determinată de ﬁnanţarea insuﬁcientă a
cercetărilor respective.
Totodată, încă nu este conştientizată complexitatea problemelor ce ţin de conservarea
biodiversităţii şi utilizarea durabilă a componentelor acestea, precum şi de valoarea
biodiversităţii în dezvoltarea socioeconomică a ţării.
Gestionarea resurselor biologice este sub orice critică din câteva cauze: nerespectarea
principiilor de utilizare durabilă a resurselor biologice, diletantismul în veriga centrală şi
locală, lipsa de responsabilitate, instruirea ecologică nesatisfăcătoare şi nivelul scăzut de
trai al populaţiei.
Cadrul politic, legislativ şi instituţional cu privire la securitatea biologică a Republicii Moldova
se aﬂă într-o perioadă de consolidare. Veriga principală legislativ-instituţională în acest
domeniu e constituită din Legea privind ratiﬁcarea Protocolului de la Cartagena (HP RM din
11.10.2002 nr.1381-XV), Legea cu privire la securitatea biologică (HP RM nr. 755-XV din
21.12.2001), Comisia Naţională pentru Securitatea Biologică (HG RM din 20.05.2003 nr.
603), Regulamentul privind autorizarea activităţilor legate de obţinerea, testarea, utilizarea
şi comercializarea organismelor modiﬁcate genetic (HG RM nr. 1153 din 25.09.2003),
Centrul pentru Securitatea Biologică (Ordinul Ministerului Ecologiei, Construcţiilor şi
Dezvoltării Teritoriului nr. 28/61 din 18.02.2004). Prin HG RM din 25.02.2002 nr. 197
Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale (MERN) este responsabil de realizarea cerinţelor
Protocolului de la Cartagena. Cu toate acestea, legislaţia cu privire la securitatea biologică
nu se implementează adecvat în Republica Moldova, dată ﬁind lipsa unui control riguros în
domeniul respectiv.
Planiﬁcarea sistemică a fondului de arii naturale protejate de stat este asigurată suﬁcient din
punct de vedere politic, juridic şi instituţional. Principalele impedimente în calea realizării
acestor cerinţe sunt următoarele:
a) pasivitatea unor organe responsabile de realizarea activităţilor respective şi ignorarea
cerinţelor cu privire la regimul de protecţie a acestor arii;
b) nivelul scăzut al planiﬁcării şi lipsa unui control asupra procesului de realizare a
activităţilor;
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c) insuﬁcienţa resurselor ﬁnanciare pentru managementul ariilor naturale protejate de
stat (ANPS).
Dezvoltarea sistemului informaţional, a monitoringului biologic şi elaborarea bazelor de date
este asigurată politic şi juridic, însă cadrul instituţional lipseşte. Dar ﬁnanţarea activităţilor
ce ţin de întreţinerea sistemului informaţional, implementarea monitoringului biologic şi
crearea bazelor de date sunt sub nivelul cuvenit, fapt ce nu permite realizarea cerinţelor
respective.
Sistemele de stimulente şi mecanisme compensatorii cu privire la conservarea biodiversităţii
sunt slab dezvoltate şi nu asigură cointeresarea participării proprietarilor la asemenea
activităţi.
Factorii principali care afectează biodiversitatea în RM sunt următorii:
• nerespectarea cerinţelor legislaţiei ecologice de către agenţii economici şi populaţie şi
imperfecţiunea cadrului legislativ-normativ existent;
• integrarea nesatisfăcătoare a cerinţelor conservării diversităţii biologice în politica
economică şi sectorială;
• gradul înalt de valoriﬁcare agricolă a teritoriului republicii şi, ca urmare, dereglarea
echilibrului ecologic al landşafturilor;
• poluarea habitatelor naturale;
• exploatarea intensă a resurselor vegetale şi faunistice;
• reducerea semniﬁcativă a alocaţiilor bugetare pentru reproducerea şi regenerarea ﬂorei
şi faunei;
• nivelul limitat al cunoştinţelor populaţiei în materie de ecologie.
În urma evaluării situaţiei actuale şi a tendinţelor ce caracterizează biodiversitatea RM, au
fost stabilite următoarele priorităţi:
1. stoparea perturbărilor echilibrului geoecologic al landşafturilor;
2. stoparea degradării mediului şi demararea activităţilor de restabilire ecologică a
ecosistemelor naturale (forestiere, de stepă, de luncă, acvatice şi palustre);
3. restabilirea diversităţii speciﬁce şi biocenotice;
4. educarea ecologică a populaţiei.

2.1.2. Angajamentele Republicii Moldova în cadrul CDB
Convenţia privind Diversitatea Biologică (CDB) a fost deschisă pentru semnare de către Părţi
începând cu anul 1992: RM a ratiﬁcat această convenţie în 1995 (Hotărârea Parlamentului
RM din 16 mai 1995, nr. 457-XIII). Până în anul 2005, CDB a fost ratiﬁcată de 188 ţări,
devenind astfel instrumentul internaţional principal cu privire la stoparea degradării
diversităţii biologice la nivel global, regional şi naţional.
Conform Art. 1, obiectivele de bază ale acestei Convenţii sunt următoarele:
• conservarea diversităţii biologice;
• utilizarea raţionala a componentelor diversităţii biologice;
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• împărţirea corectă şi echitabilă a beneﬁciilor ce rezultă
ă din utilizarea resurselor genetice,
inclusiv accesul corespunzător la resursele genetice prin transfer adecvat de tehnologii
performante şi prin ﬁnanţare corespunzătoare.
Art. 6-14 ale CDB stabilesc un set amplu de angajamente pentru Părţile Semnatare (PS) cu
privire la conservarea diversităţii biologice şi utilizarea durabilă a componentelor sale.
Angajamentele PS ce ţin de utilizarea resurselor genetice, accesul la tehnologii, cooperarea
ştiinţiﬁcă şi schimbul de informaţii sunt stipulate în Art. 15-19 ale CDB.
Angajamentele PS cu privire la asigurarea resurselor ﬁnanciare şi obţinerea lor pe diferite
căi sunt prevăzute în Art. 20 şi 21 ale CDB (Boxa 2.1).
Boxa 2.1. Angajamentele RM cu privire la CDB
• Dezvoltarea strategiei naţionale, planurilor şi programelor pentru conservarea şi utilizarea
raţionala a diversităţii biologice;
• Integrarea activităţilor de conservare şi utilizare raţionala a diversităţii biologice in politicile,
programele şi planurile de activitate sectorială şi intersectorială;
• Identiﬁcarea şi monitoringul componentelor diversităţii biologice, care sunt importante pentru
conservarea şi utilizarea raţională a acestora;
• Identiﬁcarea proceselor şi activităţilor care au sau vor avea un impact negativ asupra diversităţii
biologice, inclusiv controlul asupra speciilor străine şi a eliberării în mediu a organismelor
modiﬁcate genetic;
• Stabilirea unui sistem de arii protejate sau zone în care se impun măsuri speciale pentru
conservarea diversităţii biologice;
• Administrarea resurselor biologice importante pentru CDB în scopul conservării şi utilizării lor
raţionale;
• Promovarea protecţiei ecosistemelor, habitatelor naturale şi menţinerea populaţiilor de specii
viabile în mediul natural;
• Reabilitarea şi restabilirea ecosistemelor degradate şi a speciilor periclitate;
• Respectarea şi menţinerea cunoştinţelor comunităţilor locale şi încurajarea distribuirii echitabile
a beneﬁciilor pe care le oferă utilizarea acestor cunoştinţe;
• Adoptarea măsurilor pentru conservarea ex-situ a componentelor diversităţii biologice;
• Promovarea participării publicului la luarea deciziilor cu privire la implementarea proiectelor cu
impact negativ asupra diversităţii biologice;
• Sporirea nivelului de educaţie şi conştientizare publică cu privire la importanţa biodiversităţii şi
a necesităţii de conservare a acesteia;
• Integrarea consideraţiunilor conservării şi utilizării raţionale a resurselor biologice în luarea
deciziilor la nivel naţional;
• Adoptarea şi implementarea unui sistem de pârghii economice şi sociale care vor stimula
conservarea şi utilizarea raţională a diversităţii biologice;
• Promovarea şi încurajarea cercetării care contribuie la conservarea şi utilizarea raţională a
diversităţii biologice;
• Crearea condiţiilor pentru a facilita accesul la resurse genetice şi tehnologii;
• Distribuirea informaţiei printr-un Sistem Informaţional pentru uzul persoanelor cointeresate;
• Asigurarea suportului ﬁnanciar şi a stimulentelor la realizarea obiectivelor programelor naţionale
şi priorităţilor în domeniul CDB;
• Elaborarea rapoartelor naţionale referitoare la implementarea prevederilor CDB.
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Conservarea diversităţii biologice globale poate ﬁ realizată numai prin activităţi concrete de
către ﬁecare ţară în parte, prin conservarea ecosistemelor, speciilor şi a diversităţii genetice
de pe teritoriul lor. Prin abordarea amplă şi multilaterală a diversităţii biologice Convenţia a
devenit un instrument important în contextul dezvoltării durabile a ţărilor.
De notat este şi faptul că în scopul protecţiei eﬁciente a diversităţii biologice împotriva
riscurilor care provin de la organismele vii modiﬁcate genetic, PS au adoptat în anul 2000
Protocolul de la Cartagena privind Biosecuritatea. Obiectivul acestui Protocol este de a
contribui la asigurarea protecţiei pentru siguranţa transferului, manipulării şi utilizării
organismelor modiﬁcate genetic care pot avea efecte adverse asupra conservării şi utilizării
durabile a diversităţii biologice, ţinându-se cont inclusiv de riscurile pentru sănătatea umană
şi concentrându-se în special asupra circulaţiei lor transfrontaliere.

2.1.3. Priorităţi naţionale în realizarea obiectivelor CDB
I. Sensibilizarea publicului
Sistemul existent de educaţie şi instruire nu asigură la nivelul corespunzător activitatea în
domeniul conservării diversităţii biologice. În primul rând, sunt slab dezvoltate activităţile de
sensibilizare a publicului în probleme ce ţin de protecţia diversităţii biologice şi peisagistice,
crearea bazelor de date informaţionale, intensiﬁcarea schimbului de informaţii şi lărgirea
accesului la ea, precum şi de coordonarea activităţilor în domeniul respectiv. Cu toate că
RM a semnat Convenţia Aarhus, obiectivele acestui document se realizează nesatisfă
nesatisf cător,
îndeosebi cu privire la accesul publicului la informaţia de mediu.
Analizând situaţia existentă în acest domeniu, priorităţile naţionale la capitolul sensibilizarea
publicului cu privire la protecţia diversităţii biologice pot ﬁ formulate astfel:
• lansarea unor opinii şi idei cu privire la complexitatea problemelor de mediu şi
consecinţele acestora asupra sănătăţii şi calităţii vieţii;
• crearea centrelor informaţionale de mediu regionale raionale şi a bazelor de date privind
calitatea mediului şi starea resurselor naturale;
• conştinentizarea populaţiei cu privire la necesitatea de a restabili şi a proteja
ecosistemele, de a conserva diversitatea biologică
ă la nivel local şi naţional;
• dezvoltarea sistemului informaţional public şi a surselor independente de informare
despre starea mediului, diversitatea biologică, calitatea vieţii şi integrarea acestui
sistem în reţeaua informaţională mondială şi regională;
• perfecţionarea programelor de studiu privind conservarea diversităţii biologice şi
utilizarea raţională a resurselor biologice;
• accesul publicului la justiţie în probleme de mediu, sănătate şi securitate biologică.
Sensibilizarea populaţiei cu privire la protecţia diversităţii biologice constituie o preocupare
a diferitelor instituţii de stat şi a circa 40 ONG-uri de mediu. Este vorba de elaborarea şi
difuzarea materialelor informative, organizarea conferinţelor, seminarelor, meselor rotunde
etc., dar majoritatea activităţilor sunt dispersate şi realizate incoerent în cadrul diferitelor
proiecte, programe etc., informaţia ﬁind oferită
ă doar sporadic. În plus, nu există studii sau
analize cu privire la eﬁcienţa activităţilor întreprinse.
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II. Participarea publicului
Transpunerea în practică a cerinţelor Convenţiei privind accesul la informaţie, justiţie şi
participarea publicului la adoptarea deciziilor în domeniul mediului (Aarhus, 1998) se
derulează extrem de anevoios în RM din cauza capacităţilor instituţionale nesatisfăcătoare
de acumulare a informaţiei şi de asigurare a accesului populaţiei la informaţia respectivă.
Cu toate acestea, în scopul antrenării efective a publicului în elaborarea şi adoptarea deciziilor
de mediu a fost perfecţionat cadrul legislativ-normativ şi dezvoltată structura instituţională
a Autorităţii Centrale de Mediu. A fost adoptată Legea privind accesul la informaţie
ţie (HP nr.
ţie
982-XIV din 11.05.2000) care prescrie drepturile şi modalităţile de acces la informaţiile
oﬁciale. Conform Regulamentului privind antrenarea publicului în elaborarea şi adoptarea
deciziilor de mediu, aprobat prin HG RM nr. 72 din 25 ianuarie 2000, cetăţenilor li se asigură
dreptul de a avea acces la luarea deciziilor, de a-şi exprima opiniile cu privire la adoptarea
şi realizarea proiectelor de acte legislative şi a documentaţiei de proiect privind obiectivele
şi activităţile economice preconizate, ce pot inﬂuenţa starea mediului înconjurător. De
asemenea, în Republica Moldova a fost creat Centrul Informaţional de Mediu (CIM), structură
ce are sarcina de a satisface solicitările de informaţie de mediu din partea funcţionarilor
publici şi a publicului larg şi de a difuza activ informaţia de mediu.
Şi totuşi, participarea publicului la managementul de protecţie a diversităţii biologice este
considerată nesatisfă
nesatisf cătoare, în principal din cauza nivelului redus de acumulare şi accesare
a informaţiei în domeniu, capacităţilor funcţionale ale structurilor instituţionale inadecvate
cerinţelor actuale de informare a opiniei publice, lipsei de cointeresare a publicului de a
participa la aceste procese, precum şi a necunoaşterii de către omul de rând a impactului
ecologic provocat de activităţile economice.
În contextul de mai sus, priorităţile naţionale cu privire la participarea publicului la
managementul de protecţie a diversităţii biologice sunt următoarele:
• elaborarea informaţiei calitative despre starea diversităţii biologice;
• conştientizarea şi sensibilizarea cetăţenilor vizavi de necesitatea de a proteja diversitatea
biologică;
• fortiﬁcarea capacităţilor instituţionale, responsabile de accesarea informaţiei cu privire
la conservarea diversităţii biologice.
III. Politici naţionale
În conformitate cu Strategia Naţională şi Planul de Acţiune în domeniul Conservării
Diversităţii Biologice (CDB), politica naţională a RM cu privire la conservarea diversităţii
biologice la etapa actuală îşi propune următoarele obiective:
• consolidarea cadrului legislativ, instituţional şi managerial cu privire la CDB adecvat
economiei de piaţă;
• integrarea cerinţelor CDB în programele de dezvoltare a sectoarelor economiei
naţionale;
• crearea cadrului legislativ şi instituţional privind securitatea biologică a populaţiei;
• restabilirea şi menţinerea potenţialului ecosistemelor naturale şi introducerea abordării
ecosistemice în managementul de mediu;
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• perfecţionarea mecanismelor economice cu privire la conservarea şi utilizarea raţională
a resurselor biologice;
• efectuarea monitoringului resurselor biologice şi extinderea fondului de arii naturale
protejate;
• intensiﬁcarea colaborării internaţionale şi atragerea de investiţii pentru CDB;
• educarea şi instruirea ecologică a populaţiei, crearea premiselor pentru participarea
publicului la luarea deciziilor.
IV. Cadrul legislativ-normativ
Cadrul legislativ-normativ al RM cu privire la CDB asigură doar parţial realizarea Strategiei
Naţionale şi a Planului de Acţiune în domeniul CDB şi necesită o perfecţionare în vederea
ajustării la standardele internaţionale, precum şi în ceea ce priveşte elaborarea mecanismelor
de aplicare a acestuia. Priorităţile naţionale cu privire la cadrul legislativ-normativ în
domeniul CDB sunt următoarele:
• asigurarea funcţionării eﬁciente a legislaţiei cu privire la CDB („
( Legea privind fondul
ariilor naturale protejate de stat”, „Codul Silvic”, „Legea privind regnul animal”,
„Legea privind zonele şii ffâşiile de protecţie
ţţie
ie a apelor rrâ
âurilor şi a bazinelor de apă”)
ă”) şi
ă”
perfecţionarea continuă a cadrului legislativ-normativ;
• promovarea legilor cu privire la: fondul cinegetic şi protecţia vânatului, regnul vegetal,
reţeaua ecologică naţională, zonele umede, peisaje;
• promovarea regulamentelor cu privire la cadastrul regnului animal şi vegetal;
reglementarea păşunatului şi cositului, protecţia solului şi altele;
• elaborarea setului de acte legislativ-normative cu privire la crearea fondului forestier
privat;
• aderarea la rezervaţia biosferei „Delta Dunării” şi fondarea unei rezervaţii transfrontaliere
tripartite;
• elaborarea regulamentelor privind managementul oazelor biocenotice din ecosistemele
agricole;
• reglementarea legislativ-normativă a mecanismului economic cu privire la utilizarea
resurselor biologice.
V. Cadrul instituţional
În Republica Moldova implementarea CDB se efectuează de către un număr mare de instituţii
şi organizaţii de stat şi neguvernamentale. Astfel, angajamentele Guvernului Republicii
Moldova în acest domeniu sunt executate de către următoarele instituţii (Boxa
Boxa 2.2
2.2).
Principalele impedimente în activitatea cadrului instituţional constau în volumul redus de
ﬁnanţare bugetară a acestuia şi, drept urmare, exodul personalului caliﬁcat, capacităţile reduse
ale sistemului de perfecţionare a cadrelor în acest domeniu, dotarea parţială cu echipament
modern, coordonarea şi cooperarea insuﬁcientă. În contextul de mai sus, priorităţile naţionale
în realizarea obiectivelor CDB cu privire la cadrul instituţional sunt următoarele:
• asigurarea ﬁnanciară a programelor de cercetare şi monitoring;
• perfecţionarea cadrelor, coordonarea activităţilor şi cooperarea intersectorială.
• salarizarea angajaţilor conform cerinţelor economiei de piaţă.
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Boxa 2.2. Instituţiile responsabile de îîndeplinirea angajamentelor RM cu privire la CDB
• Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale, care efectuează coordonarea şi controlul deplin al
implementării CDB îîn RM, elaborează şi promovează politica de stat cu privire la protecţia
medi ului şi utilizarea raţională a resurselor naturale. În cadrul MERN activităţile de conservare
a biodiversităţii sunt realizate de către Direcţia Resurse Naturale şi Biodiversitate;
• Pe lângă MERN funcţionează: Inspectoratul Ecologic de Stat, Institutul Naţional de Ecologie,
Serviciul Hidrometeorologic de Stat. În cadrul Inspectoratului Ecologic de Stat funcţionează
Direcţia de combatere a braconajului şi a tăierilor ilicite.
• În scopul implementării Strategiei Naţionale şi a Planului de Acţiune îîn domeniul Conservării
Diversităţii Biologice, pe lângă MERN, din anul 2002, activează Oﬁciul „Biodiversitate”;
• Academia de Ştiinţe a Moldovei cu subdiviziunile de bază: Grădina Botanică (Institut), Institutul
de Zoologie, Institutul de Genetică, Institutul de Microbiologie, Institutul de Geograﬁe şi Centrul
de Resurse Genetice Vegetale. AŞM este specializată îîn cercetări îîn domeniile botanicii,
zoologiei, geneticii, microbiologiei, geograﬁei, biotehnologiilor; evidenţierea tendinţelor şi
elaborarea prognozei îîn domeniile respective;
• Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului cu subdiviziunile de bază: Universitatea de Stat din
Moldova (USM), Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, Universitatea Pedagogică
din Tiraspol;
• Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare - conservarea şi utilizarea durabilă a biodiversităţii în
î
agricultură, ocrotirea resurselor genetice a culturilor agricole;
• Agenţia pentru Silvicultură “Moldsilva” – gestionarea şi menţinerea fondului forestier (circa 325,4
mii ha) şi a celui cinegetic. În gestiunea directă a Agenţiei se aﬂă patru rezervaţii ştiinţiﬁce:
“Codru”, ”Plaiul Fagului”, “Pădurea Domnească”, “Prutul de Jos” care asigură conservarea
unui număr mare de specii de plante şi animale;
• Autorităţile Publice Locale reprezintă un alt nivel administrativ, cu o inﬂuenţă decisivă asupra
conservării şi utilizării durabile a biodiversităţii. Iniţiativele Agendei 21 cu privire la activităţile la
nivel local constituie un pilon important pentru implementarea CDB;
• Organizaţiile neguvernamentale, care activează
ă îîn domeniul protecţiei mediului (aproximativ
40).

VI. Management informaţional şi baze de date
Prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 155 din 06.03.1995 “Cu privire la
dezvoltarea Sistemului Managerial Informaţional din Republica Moldova” au fost puse
bazele legislative în domeniul respectiv. Principalii deţinători şi gestionari ai informaţiei cu
privire la diversitatea biologică sunt Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale, Ministerul
Agriculturii şi Industriei Alimentare, AŞM şi catedrele de proﬁl ale Universităţii de Stat din
Moldova şi Universităţii Pedagogice din Tiraspol (Boxa 2.3).
Boxa 2.3. Principalii deţinători şi gestionari ai informaţiei cu privire la diversitatea biologică
• Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale cu subdiviziunile sale: Institutul Naţional de Ecologie şi
Inspectoratul Ecologic de Stat;
• Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare cu subdiviziunile sale: AŞP “Porumbeni”, AŞP
“Selecţia”, AŞP “Codru”, Institutul Naţional al Viei şi Vinului.
• Academia de Ştiinţe a Moldovei cu subdiviziunile sale: Grădina Botanică, Institutul de Zoologie,
Institutul de Microbiologie, Institutul de Genetică şi Centrul de Resurse Genetice Vegetale;
• Catedrele de proﬁl ale Universităţii de Stat din Moldova şi ale Universităţii Pedagogice din
Tiraspol.
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În colecţiile Grădinii Botanice ale AŞM se aﬂă circa 12400 specii şi soiuri de plante decorative,
medicinale, aromatice, furajere, pomicole şi viticole. Herbarul Naţional conţine aproximativ
200 mii mostre ale speciilor de plante şi ciuperci, care reﬂectă diversitatea ﬂoristică a
republicii. HG RM nr. 1298 din 28.10.2003 “Cu privire la crearea Sistemului Informaţional
Geograﬁc Naţional” a pus bazele legislative ce ţin de crearea sistemului geoinformaţional
ecologic în ţară; totodată, există premise pentru dezvoltarea cu succes a acestui sistem
contemporan de acumulare şi gestionare a informaţiei în domeniu.
MERN deţine o informaţie valoroasă cu privire la situaţia ecologică din ţară (http://www.
http://www.
moldova.md). În cadrul MERN activează Centrul Informaţion al de Mediu (CIM) (http://
http://
www.cim.moldova.md) cu o bibliotecă vastă în domeniu. Din păcare, lipseşte veriga regională
raională şi cea locală ce ar asigura acumularea şi accesarea informaţiei de mediu. Oﬁciul
Biodiversitate de pe lângă MERN a creat sistemul informaţional în domeniul conservării
diversităţii biologice (http://www.bsamp.dnt.md
http://www.bsamp.dnt.md). Acest sistem informaţional cuprinde
majoritatea aspectelor referitoare la CDB, însă acumularea informaţiei decurge anevoios din
cauza ﬁnanţării precare.
În contextul celor menţionate de mai sus, priorităţile naţionale în realizarea obiectivelor
CDB cu privire la managementul informaţional şi la baza de date sunt următoarele:
• modiﬁcarea cadrului legislativ-normativ ce ţine de crearea sistemului informaţional
ecologic, în vederea armonizării acestuia cu sistemele de monitoring adecvate pentru
implementarea CBD;
• inventarierea speciilor rare de ﬂoră şi faună în scopul creării bazei de date pentru
elaborarea Cadastrului regnului vegetal şi a Cadastrului regnului animal;
• asigurarea ﬁnanciară a programelor privind dezvoltarea sistemelor informaţionale
ecologice şi a bazelor de date.
VII. Mecanisme economice şi sisteme de stimulare
Articolul 11 al CDB prevede adoptarea de către PS a măsurilor economice şi sociale, care să
acţioneze în calitate de stimulente pentru conservarea şi utilizarea raţională a componentelor
diversităţii biologice.
Instrumentele economice, utilizate în RM în scopul conservării diversităţii biologice sunt
depăşite şi nu se încadrează în tendinţele de dezvoltare caracteristice economiei de piaţă.
Ele servesc drept instrumente de generare a veniturilor şi mai puţin ca pârghii de modelare
şi stimulare a unui comportament adecvat al utilizatorilor de resurse biologice.
Cadrul legal este imperfect: lipsesc delimitările clare ale modului de colectare şi gestionare
a mijloacelor acumulate prin aplicarea instrumentelor economice şi regulamentele care
ar stabili relaţiile între organele de administrare a resurselor naturale şi cele care pun în
aplicare instrumentele economice (organele judiciare).
Principalele instrumente economice utilizate în ţară constau în: amenzi şi despăgubiri
percepute pentru prejudiciul cauzat; acordarea de autorizaţii şi a drepturilor de practicare a
unor activităţi aferente valoriﬁcării diversităţii biologice; activităţi de ﬁnanţare a conservării
diversităţii biologice. Instrumentele nominalizate sunt puţin eﬁciente, deoarece cadrul legal
nu prevede sancţiuni şi măsuri drastice de constrângere în cazul nerespectării obligaţiilor
pentru prejudiciul cauzat resurselor biologice.
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Devine tot mai evidentă
ă tendinţa de reducere a alocaţiilor bugetare destinate pentru
conservarea diversităţii biologice. În mod frecvent, responsabilităţile pentru realizarea
activităţilor de CDB sunt trecute în sarcina unităţilor de gestiune a resurselor naturale.
Această
ă situaţie contravine spiritului legii, întrucât potrivit normelor de drept naţionale,
resursele naturale regenerabile nu constituie un obiect al afacerilor. Astfel, în cazul lipsei
de transparenţă vizavi de piaţa acestor resurse, apar îndoieli, legate de corectitudinea
tranzacţiilor efectuate pe piaţa respectivă.
Priorităţile naţionale cu privire la sistemul de stimulente şi mecanismele economice aplicate
în domeniul CDB sunt următoarele:
• perfecţionarea cadrului legal cu privire la aplicarea instrumentelor economice în
domeniul conservării diversităţii biologice şi crearea precondiţiilor pentru funcţionarea
adecvată a pieţei resurselor naturale regenerabile;
• activizarea proceselor de obţinere a creditelor preferenţiale, granturilor şi donaţiilor în
domeniul CDB pentru diverse sectoare economice (silvicultura, cinegetica, piscicultura,
agricultura etc.);
• perfecţionarea mecanismelor de aplicare a amenzilor şi despăgubirilor pentru
exploatarea frauduloasă a resurselor naturale regenerabile;
• elaborarea instrumentelor economice necesare pentru CDB, caracteristice economiei
de piaţă (asigurarea ecologică, taxe ecologice, aplicarea rentei etc.).
VIII. Cooperarea internaţională şi procesul de negocieri
RM promovează cooperarea tehnică şi ştiinţiﬁcă în domeniul conservării şi utilizării raţionale
a diversităţii biologice prin intermediul instituţiilor naţionale şi internaţionale. În scopul
promovării cooperării la nivel regional şi global, RM a ratiﬁcat 18 convenţii internaţionale
de mediu. Preocupările de bază în acest domeniu sunt: armonizarea legislaţiei, strategiilor
şi programelor cu cerinţele internaţionale; promovarea mecanismelor de implementare
a prevederilor convenţiilor şi acordurilor în domeniul mediului şi promovarea cooperării
bilaterale cu ţările vecine.
Procesul de negocieri în domeniul asigurării protecţiei diversităţii biologice în RM se
promovează la nivel atât internaţional, cât şi naţional. Guvernul RM întreprinde măsuri
pentru a atrage fonduri internaţionale, inclusiv Fondul Global de Mediu, şi pentru a
susţine eforturile naţionale în realizarea problemelor prioritare ale CDB. Astfel, FGM, prin
intermediul Băncii Mondiale (BM), Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD)
şi altor structuri operaţionale internaţionale a acordat sprijin ﬁnanciar pentru un set de
proiecte în domeniul protecţiei mediului, inclusiv pentru realizarea cerinţelor CDB.
Priorităţile naţionale cu privire la cooperarea internaţională şi procesul de negocieri sunt
următoarele:
• popularizarea informaţiei privind oportunităţile de acces la fondurile internaţionale,
inclusiv prin elaborarea buletinelor informative şi plasarea informaţiei pe paginile web
ale subdiviziunilor MERN;
• atragerea asistenţei ﬁnanciare în scopul îmbunătăţirii cunoştinţelor şi abilităţilor
personalului Autorităţilor Publice Centrale şi Locale de a negocia cu investitorii
strategici şi de a conlucra cu agenţiile regionale şi internaţionale de mediu.
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• utilizarea raţională a resurselor naturale din Delta Dunării, ﬂuviul Nistru şi râul Prut,
zonele umede palustre şi lacustre din sudul ţării, ariile naturale protejate “Prutul de
Jos, “Codrii”, “Pădurea Domnească”, ”Plaiul Fagului” etc., care servesc în calitate de
componente pentru Reţeaua Ecologică Naţională (REN).
IX. Managementul in-situ şi ariile protejate
Protecţia diversităţii biologice se asigură prin luarea sub ocrotirea statului a ecosistemelor
valoroase şi a speciilor din afara ariilor protejate. În conformitate cu art. 8 al CDB, RM a
dezvoltat un sistem de arii naturale protejate de stat („Legea privind fondul ariilor naturale
protejate de stat”, HP nr. 1538-XII, 25.02.98), care cuprinde o suprafaţă de 66467 ha sau
1,96% din teritoriul ţării. Obiectivele principale de protecţie sunt rezervaţiile ştiinţiﬁce
(19378 ha), peisagistice (34200 ha) şi cele naturale (8009 ha). Cu toate acestea, ponderea
redusă a ariilor naturale protejate, caracterul izolat al obiectivelor protejate şi nerespectarea
regimului de protecţie în aceste arii are un impact negativ asupra diversităţii biologice şi
landşafturilor pe întreg teritoriul RM.
În acest context, priorităţile naţionale cu privire la managementul in-situ şi ariile protejate
sunt următoarele:
• extinderea fondului de arii naturale protejate de stat (până la 80 mii ha sau 2,36% din
teritoriul ţării) şi ameliorarea structurii funcţionale a acesteia;
• crearea Reţelei Ecologice Naţionale ca parte integrantă a Reţelei Ecologice PanEuropene;
• stoparea activităţilor economice ilicite în ariile naturale protejate de stat.
X. Securitatea biologică şi Protocolul de la Cartagena
Cadrul legislativ-normativ şi instituţional al securităţii biologice este constituit din: (1)
„Legea cu privire la securitatea biologică”
ă” (HP nr. 755-XV din 21.12.2001); (2) „Legea pentru
ratiﬁcarea Protocolului de la Cartagena privind biosecuritatea la Convenţia
ţţia privind Diversitatea
Biologică”
ă” nr. 1381-XV din 11.10.2002; (3) HG 1153 din 25.09.2003 – „Regulamentul privind
autorizarea activităţilor
ăţilor legate de obţţinerea, testarea, utilizarea şi comercializarea organismelor
ăţ
modiﬁcate genetic”; (4) HG nr. 603 din 20.05.2003 cu privire la Comisia Naţională pentru
Securitatea Biologică; (5) Ordinul interministerial (MERN, ME) nr. 28/61 din 18.02.2004 cu
privire la crearea Centrului pentru Securitate Biologică. Priorităţile naţionale cu privire la
securitatea biologică
ă sunt cele ce urmează:
• fortiﬁcarea capacităţilor instituţionale şi tehnologice ale Centrului pentru Securitatea
Biologică;
• familiarizarea cetăţenilor cu avantajele şi riscurile ce rezultă din utilizarea organismelor
modiﬁcate genetic (OMG).

2.2. Domeniul „Schimbarea climei”
2.2.1. Starea actuală
Republica Moldova face parte din grupul ţărilor cu economia în tranziţie. După declararea
Independenţei în 1991, în economia ţării au fost efectuate schimbări semniﬁcative:
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• privatizarea masivă în toate ramurile de bază ale economiei (industrie, transport,
agricultură, parţial în energetică);
• lichidarea sau divizarea întreprinderilor mari industriale şi apariţia unui număr
impunător de întreprinderi mici şi mijlocii;
• împroprietărirea ţăranilor cu pământ şi lichidarea întreprinderilor agricole colective
sau de stat;
• schimbarea pieţelor tradiţionale de desfacere;
• formarea treptată a relaţiilor economice de piaţă;
• reducerea indicatorilor economici de bază de 2-3 ori.
Deşi au fost efectuate transformări de proporţii, ţara se confruntă în continuare cu numeroase
probleme. Cele mai grave dintre acestea sunt:
• utilaje şi tehnologii învechite cu o eﬁcienţă energetică scăzută;
• mărfuri indigene necompetitive pe pieţele de desfacere;
• lipsa resurselor energetice proprii şi creşterea vertiginoasă a preţurilor la
combustibili;
• climatul nefavorabil al investiţiilor interne şi externe în economia ţării, cauzat de
instabilitatea legislativă şi lipsa de garanţii.
Problemele ce ţin de protecţia mediului în contextul dezvoltării durabile a ţării au fost
reﬂectate în strategiile şi planurile de dezvoltare naţionale, precum şi în cele ramurale, doar
în măsura în care corespund scopului general – asigurarea dezvoltării economice.
În aceste condiţii, pentru Republica Moldova, în cadrul domeniului „Schimbarea climei”
prioritare sunt problemele ce urmează să ﬁe rezolvate în contextul problemelor socioeconomice
majore. Astfel, este vorba de:
1. Eﬁcienţa energetică redusă la producere, transport, distribuire, dar şi la consum (în
industrie, transport, agricultură, sectorul locativ);
2. Folosirea limitată a surselor regenerabile de energie (nepoluante);
3. Transferul insuﬁcient de tehnologii moderne prietenoase mediului în energetică,
procesele industriale şi transporturi;
4. Suprafeţe împădurite reduse şi management ineﬁcient în domeniul forestier;
5. Eﬁcienţa redusă a reformelor în sectorul agroalimentar şi adaptarea lentă a acestuia la
cerinţele economiei de piaţă şi la noile condiţii de mediu;
6. Accesul redus la surse calitative de apă potabilă pentru întreaga populaţie şi folosirea
ineﬁcientă a resurselor acvatice de care dispune republica;
7. Adaptarea redusă a sistemului de asigurare a sănătăţii populaţiei în conformitate cu
noile condiţii economice şi de mediu;
8. Promovarea insuﬁcientă a educaţiei şi sensibilizării publicului la probleme de mediu;
9. Promovarea insuﬁcientă a cercetării şi observaţiilor sistematice în domeniul ariei
tematice „Schimbarea climei”.
Precum se ştie, obiectivul major al Convenţiei-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind
Schimbarea Climei (CONUSC) este stabilizarea concentraţiei atmosferice a gazelor cu efect
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de seră la un nivel la care ar ﬁ evitat impactul antropogenic periculos asupra sistemului
climatic.
În acest context este important să menţionăm că cu susţinerea ﬁnanciară a Fondului Global
de Mediu (FGM) şi a Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, în anul 2000 Republica
Moldova a prezentat Convenţiei Prima Comunicare Naţională în care sunt reﬂectate:
rezultatele estimărilor efectuate la nivel naţional cu privire la emisiile de GES şi absorbanţi
pentru perioada 1990-1998; gradul de vulnerabilitate al ecosistemelor naturale, artiﬁciale
şi al sănătăţii publice; măsurile şi activităţile pe care ţara noastră şi le propune pentru a
atenua emisiile de gaze cu efect de seră şi cele ce ţin de adaptarea la schimbările climei,
inclusiv şcolarizarea şi sensibilizarea societăţii în acest domeniu.
Conform inventarului de GES inclus în Prima Comunicare a RM în cadrul CONUSC, sursele
cu o pondere considerabilă în structura emisiilor totale de gaze cu efect de seră (GES),
exprimate în CO2 echivalent, în Republica Moldova sunt următoarele: energetica (71%),
agricultura (12,7%), procesele industriale (11,6) şi deşeurile (4,7%). În această distribuţie
este evidentă ponderea pe care o deţine complexul energetic la formarea volumului total de
(GES).
Complexul energetic cuprinde producerea, transportul, distribuţia şi utilizarea energiei
electrice şi termice, utilizarea combustibililor şi energiei electrice în transporturi. Energetica
RM se deosebeşte esenţial de energetica altor state: ţara nu dispune de zăcăminte de
combustibili fosili, din totalul de resurse energetice consumate 95% sunt acoperite din
import, securitatea energetică a statului este foarte fragilă, iar ponderea costului energiei
consumate la o unitate de PIB constituie mai mult de 30%. Astfel, la etapa actuală, pentru
sectorul energetic sunt prioritare câteva obiective: sporirea eﬁcienţei energetice la producerea,
transportarea, distribuirea, dar şi la consumul acesteia (în industrie, transport, agricultură,
sectorul locativ); folosirea pe scară
ă largă a surselor regenerabile de energie (nepoluante) şi
transferul de tehnologii moderne prietenoase mediului în energetică, procese industriale şi
transporturi. De notat, că necesităţile speciﬁce de retehnologizare în energetică, privite prin
prisma reducerii impactului negativ asupra mediului ambiant au fost identiﬁcate şi descrise
amplu în Raportul “Necesităţi tehnologice şi priorităţi de dezvoltare”, elaborat în cadrul
CONUSC, implementat de MERN în colaborare cu PNUD Moldova, susţinut ﬁnanciar de
Fondul Global de Mediu şi prezentat Convenţiei în anul 2002.
Cea mai importantă sursă
ă de captare a carbonului în RM sunt pădurile ei. Menţionăm că,
deşi capacitatea de stocare a emisiilor de GES de către păduri a rămas în perioada 19901998 la acelaşi nivel, volumul emisiilor de CO2 stocate au constituit în 1990 circa 6%, iar în
1998, circa 16% din volumul total al emisiilor de GES direct, exprimate în CO2 echivalent.
Fondul forestier constituie una dintre principalele bogăţii naturale regenerabile, având o
importanţă strategică deosebită pentru ţară. Pădurile RM au un rol exclusiv în virtutea
complexităţii lor. Astfel, menţionăm: (a) funcţia hidrologică a pădurilor în condiţiile în care
resursele de apă ale RM sunt limitate; (b) vegetaţia forestieră diminuează inﬂuenţa negativă
a factorilor industriali şi climatici; (c) funcţia de protecţie a sănătăţii umane şi de conservare
a peisajelor naturale; (d) funcţia de conservare a diversităţii biologice; (e) funcţia economică:
pădurea este furnizoare de material lemnos şi de produse recoltate.
În contextul celor expuse mai sus, este evident că dezvoltarea durabilă nu poate ﬁ concepută
fără o politică şi un concept clar realizate cu scopul conservării şi extinderii suprafeţelor
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împădurite, care în condiţiile Republicii Moldova constituie cel mai important component
stabilizator al mediului.
Astfel, silvicultura RM necesită transformări profunde ce ţin de politica, strategia şi legislaţia
forestieră, transformări ce sunt dictate în egală măsură de problemele acute ale calităţii
mediului şi de unele cerinţe speciﬁce – economice, sociale şi culturale. În comparaţie cu
ţările europene, RM se caracterizează printr-un indice extrem de redus la capitolul suprafaţă
împădurită in raport cu suprafaţa totală (10,7%) şi suprafaţa pădurilor pe cap de locuitor
(0,08 ha per capita). De notat că la momentul actual, în republică sunt peste 130 mii ha de
terenuri degradate care pot ﬁ restabilite prin împădurire. Prin urmare, în domeniul economic
şi al mediului obiectivul prioritar pentru RM este sporirea treptată a suprafeţelor împădurite
cu 20% şi asigurarea unui management optim în sectorul forestier.
Clima moderată şi solurile fertile au determinat rolul dominant al agriculturii în economia
Republicii Moldova. Ca urmare a acestor factori, precum şi a declinului din industria
nealimentară, ponderea agriculturii împreună cu industria prelucrătoare de materie primă
agricolă constituie circa 33% din PIB şi 65% din volumul total al exporturilor. În sectorul
agroalimentar sunt antrenaţi aproximativ 40% din cetăţenii republicii apţi de muncă.
În ultimii zece ani agricultura ţării este în declin, volumul total de producţie agricolă şi
productivitatea reducându-se drastic, ca rezultat al fragmentării excesive a proprietăţii
funciare la privatizare, al lipsei de tehnică agricolă, schimbării tehnologiilor de producere şi
modalităţilor de comercializare a producţiei agricole. În asemenea condiţii un alt domeniu
prioritar pentru Republica Moldova la etapa actuală este continuarea proceselor de reformare
a sectorului agroalimentar şi adaptarea lui la cerinţele economiei de piaţă şi la noile condiţii
de mediu.
Aprovizionarea cu apă de calitate şi funcţionarea sistemului de evacuare şi epurare a apelor
reziduale reprezintă nişte factori ce au un impact direct asupra calităţii vieţii şi ocrotirii
sănătăţii populaţiei. Pe parcursul ultimului deceniu s-a produs o degradare intensă a
reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare. În prezent, mai mult de 50% din populaţia
ţării consumă apă ce nu corespunde normelor sanitare, ca urmare a epuizării şi degradării
calităţii resurselor acvatice, precum şi a lipsei sau a stării nesatisfăcătoare a sistemelor
şi tehnologiilor de tratare a apelor. Pierderile de apă potabilă, cauzate de starea proastă
a reţelelor de apă, constituie în medie 30% (în unele localităţi – până la 70%). Doar 17%
dintre locuitorii din mediul rural dispun de reţele centralizate de aprovizionare cu apă. Prin
urmare, o altă prioritate socioeconomică şi de mediu o constituie asigurarea accesului la
surse calitative de apă potabilă pentru întreaga populaţie şi folosirea durabilă a resurselor
acvatice de care dispune republica. Alte priorităţi care decurg din strategiile de dezvoltare a
RM cu tangenţă la CONUSC sunt: adaptarea sistemului de asigurare a sănătăţii populaţiei
la noile condiţii economice şi de mediu; şcolarizarea şi sensibilizarea publicului la probleme
de mediu; promovarea cercetării şi a observaţiilor sistematice.

2.2.2. Angajamentele Republicii Moldova în cadrul CONUSC
Republica Moldova a aderat la Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind
Schimbarea Climei (CONUSC) la 16 martie 1995 (HP RM nr.404-XIII din 27.04.1995).
Obiectivul major al CONUSC este stabilizarea concentraţiei atmosferice a gazelor cu efect
de seră la un nivel, la care ar ﬁ evitat impactul antropogenic periculos asupra climei. Un
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asemenea nivel trebuie atins într-un interval de timp suﬁcient pentru adaptarea în mod
natural a ecosistemelor la modiﬁcările de climă.
În scopul realizării acestui obiectiv ţările semnatare ale Convenţiei şi-au asumat angajamente
care ţin de patru domenii importante:
1. Angajamente de inventariere, reducere a emisiilor de GES (Art. 4 p. 1 al. a, b, c, d; Art. 12
p. 1 şi 4) onorate prin:
• elaborarea, actualizarea periodică şi publicarea inventarelor naţionale ale emisiilor
antropice, pe baza surselor acestora şi ale captatorilor tuturor gazelor cu efect de
seră;
• elaborarea şi realizarea de programe naţionale, iar dacă este cazul – şi regionale, care
conţin măsuri de atenuare a schimbărilor climatice, luând în considerare emisiile
antropice şi diminuarea de către captatori a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum
şi de măsuri ce ţin de facilitarea adaptării corespunzătoare la schimbările climatice;
• încurajarea şi susţinerea transferului de tehnologii, practicilor şi procedeelor ce permit
controlul, reducerea sau prevenirea emisiilor antropice de gaze cu efect de seră, în
toate sectoarele (inclusiv energetic, transporturi, industrie, agricultură, pădurile şi
gestionarea deşeurilor);
• încurajarea gospodăririi durabile, conservarea şi consolidarea captatorilor rezervoarelor
tuturor gazelor cu efect de seră, mai ales a pădurilor.
2. Angajamente privind adaptarea la impactul schimbărilor climatice (Art. 4 p. 1 al. e, f)
realizate prin:
• elaborarea şi realizarea programelor naţionale pentru gospodărirea resurselor de apă
şi agricultură, pentru protecţia şi refacerea zonelor afectate de secetă, de deşertiﬁcare
şi a celor afectate de inundaţii;
• politici şi acţiuni sociale, economice şi de mediu ţinând cont de schimbările climatice
şi utilizând metode aplicate la nivel naţional pentru a reduce la minimum efectele
dăunătoare economiei, sănătăţii publice şi calităţii mediului.
3. Promovarea cercetării şi observaţiilor
ţţiilor sistematice (Art. 4 p. 1 al. g, h; Art. 5) prin:
• încurajarea şi susţinerea organizaţiilor, programelor şi reţelelor naţionale şi
internaţionale de cercetare ştiinţiﬁcă, tehnologică, socioeconomică, de observaţie
sistematică şi constituirea de arhive de date asupra sistemului climatic;
• eforturi orientate spre consolidarea capacităţii şi mijloacelor tehnice ale sistemului
naţional de observaţie sistematică şi cercetare ştiinţiﬁcă;
• încurajarea cooperării, schimbului de date ştiinţiﬁce, tehnologice, tehnice,
socioeconomice şi juridice asupra sistemului climatic, precum şi asupra consecinţelor
economice şi sociale ale diferitelor strategii de adaptare.
4. Promovarea educaţţiei, formării şi sensibilizării
rii publicului ((Art. 4 p. 1 al. i; Art. 6 al. a, b)
prin:
• încurajarea şi facilitarea elaborării şi aplicării de programe naţionale de educaţie şi de
sensibilizare a publicului asupra schimbărilor climatice şi a efectelor acestora;
• accesul publicului la informaţii privind schimbările climatice şi efectele lor;
• participarea publicului larg la dezbateri privind schimbările climatice şi efectele lor;
elaborarea şi realizarea măsurilor corespunzătoare pentru a face faţă acestora;
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• formarea de personal ştiinţiﬁc, tehnic şi administrativ;
• promovarea schimbului de material educativ şi de material destinat sensibilizării
publicului la schimbările climatice şi la efectele acestora;
• elaborarea şi realizarea de programe de educaţie şi formare.
Subliniem că în cadrul CONUSC se ţine cont de impactul provocat asupra mediului de ţările
industrializate, dar şi de vulnerabilitatea economiilor ţărilor în curs de dezvoltare; dată ﬁind
incapacitatea acestora de a face faţă
ţă dezastrelor ce se declanşează
ă ca urmare a schimbărilor
climatice. De asemenea, se iau în calcul deosebirile dintre ţări, structura lor economică şi
baza lor de resurse, necesitatea de a menţine o creştere economică puternică şi durabilă,
tehnologiile disponibile şi alte circumstanţe ce diferă de la caz la caz, precum şi necesitatea
de a contribui în mod corespunzător şi echitabil la efortul întreprins la scară mondială
pentru a atinge acest obiectiv. Din considerentele expuse mai sus, ţările semnatare ale
Convenţiei sunt clasate în două grupuri de bază: ţările din Anexa I şi cele din non-Anexa
I (RM face parte din grupul ţărilor din non-Anexa I). În Anexa I sunt incluse 41 de state
puternic industrializate, care au provocat în cea mai mare măsură
ă schimbarea climei.
Protocolul de la Kyoto, semnat la Conferinţa Părţilor (COP) în 1997, stabileşte şi recomandă
PS a CONUSC domeniile şi acţiunile prioritare, deﬁneşte instrumentele economice şi
organizatorice prin intermediul cărora ﬁecare dintre ţările semnatare – în mod individual
sau prin asociere – pot atinge obiectivele Convenţiei. În cadrul Protocolului de la Kyoto au
fost instituite trei mecanisme economice de reducere a emisiilor de GES: Implementarea în
Comun a Proiectelor (Joint Implementation); Comercializarea Cotelor de Emisie (Emission
Trading) şi Mecanismul de Dezvoltare Non-poluantă (Clean Development Mechanism).
Prin ratiﬁcarea Protocolului de la Kyoto statele semnatare puternic industrializate se obligă
să reducă nivelul de emisie a şase dintre cele mai nocive GES cu cel puţin 5% faţă de nivelul
anului 1990 în perioada 2008-2012. Cotele individuale ale statelor sunt speciﬁcate în Anexa
B a Protocolului. Pentru a atinge scopul propus de Protocol, statele din Anexa I a Convenţiei
urmează să implementeze o serie de politici prevăzute în Protocol, care vor contribui la
adaptarea la efectele schimbării climei şi la dezvoltarea durabilă.
Fiecare dintre ţările în curs de dezvoltare (incluse în non-Anexa I) poate să-şi asume
angajamente pentru a-şi aduce contribuţia, în măsura posibilităţilor, la eforturile globale
de diminuare a impactului antropic asupra climei globale. Statele care ﬁgurează în Anexa I
furnizează resurse ﬁnanciare pentru a acoperi costurile convenite, pe care le suportă ţările
enumerate îin non-Anexa I ca urmare a onorării obligaţiilor ce le incumbă în cadrul Convenţiei.
În acest proces, statele ce ﬁgurează în Anexa I susţin dezvoltarea şi consolidarea capacităţilor
şi a tehnologiilor non-poluante în ţările în curs de dezvoltare, PS ale Convenţiei.
Deşi a aderat la Protocolul de la Kyoto în 2003 (Legea RM nr. 29-XV din 13.02.2003), totuşi,
la semnarea acestui Protocol RM nu şi-a asumat angajamente speciale, decât cele obligatorii
pentru toate PS în cadrul CONUSC. De notat că în conformitate cu art. 2 al Legii nr. 29-XV
din 13.02.2003, responsabilitatea pentru asigurarea realizării prevederilor Protocolului este
pusă în sarcină MERN. Prin Hotărârea Guvernului RM nr. 1574 din 26 decembrie 2003 a fost
aprobată componenţa nominală şi Regulamentul Comisiei Naţionale pentru implementarea
şi realizarea prevederilor CONUSC, precum, şi a mecanismelor şi prevederilor Protocolului
de la Kyoto (în prezent, RM este eligibilă pentru promovarea activităţilor doar în cadrul
Mecanismului de Dezvoltare Non-poluantă a Protocolului de la Kyoto). Comisia este învestită
cu atribuţii de autoritate naţională supremă în acest domeniu.
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2.2.3. Priorităţi naţionale în realizarea CONUSC
I. Evaluarea vulnerabilităţilor şi măsuri de adaptare la schimbările climatice
Situaţia ecosistemelor naturale, a agriculturii şi a sănătăţii populaţiei depinde în mare măsură
de impactul schimbărilor climatice. Factorii de risc, care determină gradul de vulnerabilitate
pentru ecosisteme şi sănătatea populaţiei sunt următorii: insuﬁcienţa de umeditate în sol,
distribuţia neuniformă a precipitaţiilor, inundaţiile frecvente, temperaturile caniculare,
îndeosebi la început de vară şii la sf
sfârşit de primăvar
ă ă. Priorităţile privind adaptarea la noile
ăvar
condiţii climatice, determinate în baza evaluării vulnerabilităţii ecosistemelor şii a factorilor
de risc, au fost deﬁnite după cum urmează:
•
•
•
•
•
•
•
•

pentru ecosistemele naturale:
extinderea ariilor naturale;
organizarea observărilor în scopul aprecierii stabilităţii speciilor şi ecosistemelor în
funcţie de schimbările climatice;
elaborarea şi realizarea programelor de extindere a pădurilor şi altor spaţii verzi,
administrarea eﬁcientă a fondului forestier;
restabilirea zonelor umede.
pentru resursele acvatice:
protecţia apelor împotriva poluării şi epuizării cauzate de activităţile antropogene;
prevenirea efectelor distructive ale apelor;
identiﬁcarea zonelor expuse la inundaţii şi efectuarea măsurilor de prevenire a
acestora;
consolidarea construcţiilor hidrotehnice de protecţie împotriva inundaţiilor.
pentru agroecosisteme:

• introducerea procedurilor de management durabil al solului, inclusiv al terenurilor
agricole şi al păşunilor;
• crearea condiţiilor socioeconomice propice pentru activitatea
atea proﬁtabilă a gospodăriilor
agricole;
• elaborarea de soiuri, hibrizi şi tehnologii adaptate la noile condiţii climatice;
• elaborarea şi implementarea sistemelor complexe (hidro- şi agrotehnice) de acumulare
şi utilizare eﬁcientă a precipitaţiilor atmosferice;
• implementarea sistemelor de agricultură care ar contribui la reducerea eroziunii şi
degradării solului.
îîn domeniul sănătăţii
ăţii publice:
ăţ
• îmbunătăţirea şi fortiﬁcarea sistemului de monitorizare a sănătăţii publice;
• îndepărtarea obiectivelor poluante de zonele de muncă şi recreere.
II. Sensibilizarea publicului şi educaţia ecologică
Priorităţile naţionale în domeniul sensibilizării publicului şi educaţiei ecologice sunt
următoarele:
• îmbunătăţirea accesului populaţiei la informaţia de mediu şi fortiﬁcarea capacităţilor
privind implicarea cetăţenilor
enilor în procesul adoptării deciziilor de mediu;
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• ecologizarea disciplinelor şi activităţilor din învăţământul preşcolar, primar, gimnazial
şi liceal prin introducerea în Curriculumul Naţional a obiectelor şi conţinuturilor
privind protecţia mediului, inclusiv cu aspecte ce ţin de implementarea CONUSC;
• elaborarea şi includerea subiectelor importante în programele de învăţământ,
actualizarea programelor de pregătire universitară şi postuniversitară a cadrelor cu
aspecte ce ţin de implementarea CONUSC;
• propagarea prevederilor şi obiectivelor CONUSC, a culturii ecologice şi a modului de
convieţuire durabilă cu natura şi editarea materialelor informative cu tematică de
mediu;
• organizarea unor cicluri de emisiuni TV şi radio consacrate CONUSC şi publicarea în
mass-media a articolelor tematice ce ţin de implementarea acestei convenţii.
III. Cercetări şi observaţii
Priorităţile naţionale în acest domeniu sunt următoarele:
• dezvoltarea cercetărilor ştiinţiﬁce în domeniul schimbării climei şi perfecţionarea
sistemului naţional de observaţii sistematice;
• asigurarea cu echipament performant şi consolidarea suportului logistic în vederea
îmbunătăţirii calităţii monitoringului operativ privind realizarea angajamentelor ţării
în cadrul CONUSC.
IV. Crearea Sistemului Naţional de inventariere a emisiilor de GES
Priorităţile naţionale în acest domeniu sunt următoarele:
• consolidarea capacităţilor instituţionale privind realizarea angajamentelor RM în cadrul
CONUSC, inclusiv în vederea pregătirii Comunicărilor Naţionale ale RM;
• consolidarea cadrului instituţional privind întocmirea periodică
ă a Cadastrului Naţional
de GES;
• îmbunătăţirea calităţii Cadastrului Naţional de GES, inclusiv prin utilizarea unor
metodologii performante de estimare a emisiilor, elaborarea coeﬁcienţilor de emisie
naţionali, veriﬁcarea calităţii datelor de activitate şi reducerea gradului de incertitudine,
inclusiv prin ajustarea sistemului statistic de colectare a datelor la exigenţele
Convenţiei;
• asigurarea suportului tehnic privind elaborarea şi dezvoltarea scenariilor privind
evoluţia concentraţiei GES în atmosferă, identiﬁcarea tendinţelor privind emisiile
de GES pentru sectoare concrete ale economiei naţionale şi ramuri ale industriei şi
estimarea eventualelor costuri determinate de atenuarea emisiilor GES provenite de la
diferite surse poluante.
V. Atenuarea emisiilor de GES şi sechestrarea carbonului
a) Măsurile prioritare de atenuare a emisiilor de GES pe tipuri de surse au fost enumerate
în ordinea corespunzătoare:
sectorul energetic
• promovarea politicilor şi măsurilor de atenuare a emisiilor de GES la toate fazele de
producere şi transport a energiei electrice şi termice;
• sporirea eﬁcienţei energetice în toate ramurile economiei naţionale şi în sectorul
locativ;
• introducerea în bilanţul energetic a surselor regenerabile de energie;
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• conformarea la normele şi standardele europene de prevenire a poluării mediului.
sectorul transport
• utilizarea pe scară largă a transportului electric, utilizarea mijloacelor de transport
moderne şi a combustibililor mai puţin poluanţi: benzină neetilată, gaz natural şi
biocombustibili;
• optimizarea reţelelor de transport urban şi interurban;
• aplicarea măsurilor economice şi de impozitare pentru stimularea reînnoirii parcului
de vehicule şi material rulant;
• facilitarea utilizării transportului public.
sectorul procese industriale
• utilizarea proceselor tehnologice moderne în scopul exploatării raţionale a resurselor
naturale şi energetice şi reducerii deşeurilor de producţie;
• promovarea producţiei ecologice şi implementarea tehnologiilor non-poluante;
• perfecţionarea şi completarea cadrului legislativ cu standarde europene (limite
admisibile pentru emisii).
sectorul agricultura şi industria de prelucrare a producţiei
ţţiei agricole
• utilizarea surselor regenerabile de energie (solară, eoliană, biomasa) ca mijloc de
reducere a consumului de combustibil tradiţional;
• utilizarea tehnologiilor moderne cu un consum redus de energie;
• valoriﬁcarea deşeurilor industriei prelucrătoare şi a celor provenite din agricultură.
sectorul deşeuri
• valoriﬁcarea deşeurilor;
• minimizarea surselor generatoare de deşeuri;
• renunţarea la materia prime ce conţine substanţe toxice;
• utilizarea în scopuri energetice a deşeurilor organice şi a biogazului obţinut din
deşeuri.
b) Pentru RM măsurile prioritare privind sporirea capacităţii de captare a GES sunt
următoarele:
• aplicarea regulată şi continuă a măsurilor de protecţie a pădurilor contra bolilor şi
vătămătorilor;
• împădurirea zonelor de protecţie a bazinelor acvatice şi extinderea perdelelor forestiere
de protecţie de-a lungul principalelor căi de comunicaţie;
• împădurirea zonelor cu soluri degradate;
• consolidarea bazei semincere şi de creştere a materialului săditor de reproducere din
specii autohtone.
VI. Mecanismul de Dezvoltare Non-poluantă a Protocolului de la Kyoto
În calitatea sa de ţară ce ﬁgurează în non-Anexa I, în cadrul Protocolului de la Kyoto, RM
este eligibilă doar pentru Mecanismul de Dezvoltare Non-poluantă. Priorităţile RM ce derivă
din acest mecanism sunt următoarele:
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• elaborarea şi implementarea unui Program de aplicare a Mecanismului de Dezvoltare
Non-poluantă a Protocolului de la Kyoto;
• implementarea proiectelor, ﬁnanţate de ţările-părţi din Anexa I, privind reducerea
emisiilor de GES şi absorbţia carbonului, în cadrul Mecanismului de Dezvoltare
Nonpoluantă a Protocolului de la Kyoto.
VII. Transferul tehnologiilor prietenoase mediului
Priorităţile naţionale în acest domeniu sunt următoarele:
• încurajarea transferului de tehnologii, practici şi procedee ce permit controlul,
reducerea sau prevenirea emisiilor de GES în toate sectoarele, inclusiv în energetică,
transporturi, industrie, agricultură, sectorul forestier şi gospodărirea deşeurilor;
• elaborarea şi aprobarea unui program privind utilizarea tehnologiilor prietenoase
mediului;
• instituirea unei baze de date în domeniul tehnologiilor prietenoase mediului;
• susţinerea cercetărilor ştiinţiﬁce, tehnologice, socioeconomice, a observaţiei sistematice
etc. prin intermediul cărora pot ﬁ constatate şi evaluate cauzele, efectele, amploarea
schimbărilor climatice, precum şi consecinţele economice şi sociale ale diverselor
strategii de răspuns.
VIII. Cooperarea internaţională şi procesul de negocieri
Priorităţile naţionale în acest domeniu sunt următoarele:
• propagarea informaţiei privind oportunităţile de acces la fondurile internaţionale pentru
promovarea şi realizarea proiectelor axate pe aria tematică „Schimbarea climei”;
• atragerea asistenţei ﬁnanciare în scopul îmbunătăţirii cunoştinţelor şi abilităţilor
personalului care activează în cadrul instituţiilor de mediu (manageri şi specialişti de
diferite niveluri) privind negocierea cu investitorii strategici şi conlucrarea cu agenţiile
regionale şi internaţionale de mediu.
IX. Politici naţionale
ionale îîn
n domeniul ariei tematice „Schimbarea climei”
Până în prezent, RM nu a elaborat un document separat consacrat politicii naţionale privind
realizarea prevederilor CONUSC. Drept priorităţi naţionale în acest domeniu pot ﬁ considerate
următoarele acţiuni:
•

Elaborarea Strategiei Naţionale şi Programelor ramurale de reducere a emisiilor de
GES;

•

Elaborarea Programului Naţional de inventariere a emisiilor GES;

•

Elaborarea Planului Naţional de acţiune privind adaptarea la schimbările climatice.

2.3. Domeniul „Combaterea deşertiﬁcării”
2.3.1. Starea actuală
Conform Cadastrului Funciar al Republicii Moldova, la 1 ianuarie 2003 suprafaţa totală a
terenurilor constituia 3 mln. 384 mii ha. Terenurile agricole ocupă 2 mln. 534 mii ha sau
75%, inclusiv terenurile arabile 1 mln. 843 mii ha sau 54,4 la sută, plantaţiile pomiviticole
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– 301 mii ha sau 9%, pajiştile – 380 mii ha sau 10.7%. Actualmente, ﬁecărui locuitor al RM
îi revine aproximativ 0,51 ha terenuri arabile şi plantaţii pomiviticole, inclusiv 0,43 terenuri
arabile. Suprafaţa fondului silvic a statului constituie 354 mii ha (10.7 la sută), cea optimă
ﬁind de 20-25%.
Din datele prezentate, rezultă că în RM cota terenurilor agricole este excesiv de mare
(75%), iar cota fondului forestier – de 2-3 ori mai mică faţă de cea optimă. Dezechilibrul
ecologic între
ntre ecosistemele naturale (fondul forestier, ffâneţele, păşunile, zonele umede) şi
cele antropice (terenuri arabile, plantaţii pomiviticole, păşuni) a cauzat diferite forme de
degradare a solurilor, inclusiv deşertiﬁcarea terenurilor.
În RM frecventele situaţii anticiclonice determină în mare măsură regimul precipitaţiilor
atmosferice. Perioadele aride sunt o trăsătură caracteristică a regimului climatic regional.
Durata perioadelor ffără precipitaţii alcătuieşte 66 zile la nordul ţării şi 88 zile la sudul ei. În
perioada de vară ploile sunt torenţiale, fapt ce condiţionează eroziunea solului.
În conformitate cu clasiﬁcarea internaţională (Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu
- PNUM) a teritoriilor aride şi coeﬁcientul hidrotermic (Y) teritoriul RM poate ﬁ caracterizat
în principal ca o zonă
ă uscată–subumedă (Y = 0,50-0,65), în partea sud-estică a republicii
existând terenuri semiaride cu Y ≤ 0,48. Zona nordică are o climă moderată (Y ≥ 0,65).
Lipsa precipitaţiilor pentru o perioadă îndelungată pe fundalul temperaturilor înalte duce
la apariţia fenomenului de secetă, cu manifestări frecvente în zona centrală
ă – o dată în 6-7
ani, iar în partea sudică – o dată în 3-4 ani. Aşadar, zonele de centru şi de sud ale RM sunt
supuse atât fenomenului de secetă, cât şi proceselor de deşertiﬁcare, iar cea de nord este
atacată doar de secete.
La nivel de republică, nota medie de bonitate a terenurilor agricole constituie 64 de puncte.
Solurile cu o notă de bonitate de 50 şi mai puţine puncte ocupă 878 mii ha şi sunt moderat
şi puternic degradate. Gradul de fertilitate a acestor terenuri agricole este foarte redus.
În cazul unui relief accidentat ploile cu caracter torenţial favorizează eroziunea prin apă
şi cea eoliană. Eroziunea este factorul principal care condiţionează
ă degradarea resurselor
funciare în RM. Suprafaţa terenurilor agricole afectată de eroziune constituie circa 858 mii
ha. Dauna cauzată economiei naţionale este colosală. Astfel, fertilitatea solurilor erodate
scade drastic – cu 30-70%. Anual, de pe solurile erodate se pierd 26 mln. tone de sol fertil
care conţin circa 700 mii tone de humus, 50 mii tone de azot, 34 mii tone de fosfor şi 587
mii tone de potasiu. Pe lângă eroziunea prin apă de suprafaţă, pe teritoriul RM este larg
răspândită şi eroziunea liniară (în adâncime), precum şi deﬂaţia.
În ultimii 10-15 ani, volumul îngrăşămintelor organice încorporate în sol s-a micşorat de
30-40 ori, iar al celor minerale – de 15-20 ori. S-au dereglat asolamentele: cota culturilor
leguminoase, ﬁxatoare de azot biologic, s-a micşorat de 4-5 ori, iar cota culturilor prăşitoare
care provoacă procesele erozionale şi de dehumiﬁcare a crescut esenţial. Ca rezultat, bilanţul
humusului şi elementelor nutritive în sol este negativ. Înrăutăţirea însuşirilor agrochimice,
agroﬁzice şi microbiologice ale solului, nerespectarea tehnologiilor avansate, parcelarea
excesivă a terenurilor agricole au condus la intensiﬁcarea degradării solurilor şi deşertiﬁcării
terenurilor.
Humusul este indicele principal al fertilităţii solului. O dată cu valoriﬁcarea pământurilor
de ţelină are loc pierderi de humus în urma mineralizării substanţei organice. Anual, de la
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ﬁecare hectar se mineralizează circa 1 t de humus, iar din sol o dată cu recoltele se extrag
câte 180-200 kg azot, fosfor şi potasiu. S-a constatat că pe parcursul ultimilor 100 de ani, sau pierdut circa 40% din cantitatea de humus. În condiţiile în care complexul de măsuri de
combatere a eroziunii solului nu se realizează, asolamentele nu se respectă, îngrăşămintele
organice şi minerale se aplică în cantităţi insuﬁciente, cota ierburilor perene în asolamente
s-a micşorat de 4-5 ori, iar cea a culturilor prăşitoare s-a majorat, bilanţul humusului şi
elementelor nutritive este negativ. Ca rezultat, fertilitatea solului scade, recoltele sunt mici
şi de calitate joasă.
Privatizarea a condus la parcelarea excesivă a fondului funciar şi a schimbat modul de
utilizare a terenurilor agricole. Aplicarea neadecvată a sistemelor de agricultură, parcelarea
excesivă a fondului funciar cu distribuirea cotelor pe versanţi din deal la vale determină
degradarea solului şi deşertiﬁcarea terenurilor.
Degradarea solurilor atrage după sine un şir întreg de consecinţe dezastruoase: înnămolirea
bazinelor acvatice, poluarea depresiunilor, apelor de suprafaţă şi subterane cu nutrienţi
şi pesticide spălate de pe versanţi, distrugerea căilor de comunicaţie, a construcţiilor
hidrotehnice, a infrastructurii etc.
Irigaţia în condiţiile RM contribuie la majorarea recoltelor de 1,5-2,0 ori. Însă exploatarea
incorectă a terenurilor irigate condiţionează degradarea solurilor şi constituie un factor
de intensiﬁcare a proceselor de aridizare şi deşertiﬁcare. Notăm că în stare ameliorativă
nesatisf cătoare se aﬂă terenurile agricole irigate cu o suprafaţă de 12,8 mii ha, 1,5 mii ha
nesatisfă
ﬁind salinizate, iar 2,8 mii ha – soloneţizate.
Cauzele principale ale fenomenelor defavorabile cernoziomurilor irigate ţin de trei aspecte:
• tehnologia irigării;
• compactarea cernoziomurilor ﬁzice;
• calitatea nesatisfăcătoare a apelor de irigare.
Suprafaţa totală a soloneţurilor şi solurilor soloneţizate constituie 107,5 mii ha. Reducerea
medie a productivităţii solurilor soloneţizate constituie 27 la sută, prejudiciul total ﬁind de
circa 43 mln. lei.
Suprafaţa totală a solurilor salinizate, a solonceacurilor şi a solonceac-soloneţurilor constituie
112,2 mii ha. Diminuarea medie ponderată a productivităţii solurilor ca urmare a salinizării
constituie 25 la sută, prejudiciul cifrându-se la circa 42 mln. lei. Solonetizarea secundară
şi salinizarea conduc la degradarea solurilor şi deşertiﬁcarea terenurilor, creând premise
pentru apariţia condiţiilor de pustiu.
În contextul celor expuse în rândurile de mai sus, rezultă că în RM problemele principale ce
ţin de combaterea degradării solurilor şi deşertiﬁcării terenurilor sunt următoarele:
1. Dezechilibrul ecologic între ecosistemele naturale (păduri, fâneţe, resurse acvatice,
mlaştini, zone umede) şi antropice (terenuri arabile, păşuni, plantaţii pomiviticole).
2. Utilizarea inadecvată a terenurilor agricole ca rezultat al parcelării excesive a fondului
funciar, al distribuirii cotelor de terenuri agricole pe versanţi, din deal la vale, al
nerespectării asolamentelor şi tehnologiilor de cultivare a culturilor agricole.
3. Eroziunea prin apă şi eoliană, bilanţul negativ al humusului şi elementelor nutritive
(degradarea chimică), salinizarea şi alcalinizarea ca urmare a irigaţiei şi desecării,
distrugerea terenurilor agricole de alunecările de teren.
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4. Instruirea, şcolarizarea şi conştientizarea insuﬁcientă a populaţiei, îndeosebi a celei
din spaţiul rural, în vederea conservării fertilităţii solului, combaterii deşertiﬁcării şi
protecţiei mediului.
5. Lipsa acută de ﬁnanţe pentru efectuarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare şi protecţia
mediului.
6. Insuﬁcienţa de cadre de înaltă caliﬁcare antrenate în implementarea prevederilor CCD,
dispersarea responsabilităţilor instituţiilor statale şi organizaţiilor obşteşti.

2.3.2. Angajamentele Republicii Moldova în cadrul CCD
În anul 1977 Organizaţia Naţiunilor Unite a adoptat Planul de Acţiuni pentru combaterea
deşertiﬁcării. Pe parcursul anilor, însă, problema degradării solurilor nu a fost soluţionată,
ci, dimpotrivă, s-a agravat, căpătând amploare la scară globală. În virtutea acestei situaţii
alarmante, în centrul atenţiei Conferinţei Naţiunilor Unite pentru Mediu şi Dezvoltare, care
a avut loc în anul 1992 la Rio de Janeiro, s-au aﬂat căile de combatere a fenomenului
menţionat.
Conferinţa a solicitat ONU constituirea unui comitet pentru elaborarea Convenţiei privind
Combaterea Deşertiﬁcării (CCD), document care a fost adoptat la Paris la 17 iunie 1994 şi a
intrat în vigoare la 26 decembrie 1996. Până în prezent (2005), la Convenţie au aderat 191
de ţări.
Republica Moldova a aderat la CCD la 24 decembrie 1998 (HP RM nr. 257–XIV „Privind
aderarea Republicii Moldova la Convenţia ONU privind Combaterea Deşertiﬁcării în ţările
afectate grav de secetă şi de deşertiﬁcare”.
Convenţia conţine 40 de articole şi 4 anexe regionale. Obiectivul Convenţiei îl constituie
combaterea deşertiﬁcării şi reducerea efectelor secetei în ţările afectate grav de secetă şi/
sau fenomenelor în cauză prin acţiuni eﬁciente la toate nivelurile, sprijinite de acorduri de
cooperare internaţională şi prezentate în cadrul unei abordări integrate, în conformitate cu
prevederile Agendei 21, pentru asigurarea unei dezvoltări durabile în zonele afectate.
În contextul realităţilor descrise mai sus, subliniem că principala bogăţie naturală a ţării
noastre sunt solurile, ponderea complexului agroalimentar constituind 35-40% din PIB. În
spaţiul rural activează circa 54% din populaţia republicii. Aţadar, exploatarea eﬁcientă şi
judicioasă a solului este o condiţie indispensabilă pentru o economie prosperă şi pentru
asigurarea bunăstării populaţiei.
Aderând la CCD, Republica Moldova urmează să:
1. Acorde întâietate combaterii deşertiﬁcării şi reducerii efectelor secetei şi să aloce
resursele adecvate, pe măsura necesităţilor;
2. Elaboreze strategii şi priorităţi în cadrul planurilor şi/sau al politicilor de dezvoltare
durabilă, pentru combaterea deşertiﬁcării şi reducerea efectelor secetei;
3. Abordeze problema deşertiﬁcării şi să acorde o atenţie deosebită factorilor socioeconomici care generează procesele de deşertiﬁcare;
4. Stimuleze formarea conştiinţei publice şi să faciliteze contribuţia populaţiei locale, mai
ales a femeilor şi tinerilor, cu sprijinul organizaţiilor non-guvernamentale, la eforturile
pentru combaterea deşertiﬁcării şi reducerea efectelor secetei;
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5. Creeze un cadru favorabil prin consolidarea legislaţiei, iar acolo unde această legislaţie
nu există - să adopte legile necesare şi să stabilească politici pe termen lung şi programe
de acţiuni.
Conform Art. 10 al CCD, Republica Moldova va elabora şi va implementa Programe Naţionale
de Acţiuni care vor include următorii paşi:
• identiﬁcarea factorilor ce cauzează
ă deşertiﬁcarea
ertiﬁcarea şi elaborarea măsurilor practice
necesare pentru combaterea deşertiﬁcării şi reducerea efectelor secetei;
• delimitarea atribuţiilor guvernului, comunităţilor locale şi proprietarilor de terenuri
agricole;
• aplicarea măsurilor preventive pentru terenurile care nu sunt degradate sau care sunt
slab degradate;
• consolidarea capacităţilor naţionale în materie de climatologie, meteorologie, hidrologie
şi a mijloacelor pentru prognozarea secetelor;
• consolidarea structurilor instituţionale pentru combaterea degradării solurilor şi
deşertiﬁcării terenurilor;
• facilitarea accesului populaţiei la informaţia privind utilizarea la tehnologii prietenoase
mediului.
O deosebită atenţie se va acorda executării articolelor 16-18 ale CCD care prevăd:
• cooperarea ştiinţiﬁcă şi tehnică în cadrul programelor naţionale, regionale şi
internaţionale;
• colectarea, analiza şi schimbul de informaţie privind transferul tehnologic;
• intensiﬁcarea cercetărilor fundamentale şi aplicative în domeniul deşertiﬁcării;
• implementarea practicilor agricole prietenoase mediului pentru combaterea degradării
solurilor şi deşertiﬁcării terenurilor.

2.3.3. Priorităţi naţionale în realizarea CCD
I. Politici naţionale ce ţin de combaterea deşertiﬁcării
Priorităţile naţionale în acest domeniu prevăd următoarele obiective:
• perfecţionarea strategiilor şi politicilor naţionale privind combaterea degradării solurilor
şi utilizarea durabilă a terenurilor agricole;
• perfecţionarea cadrului legislativ, inclusiv: deﬁnitivarea şi adoptarea „Legii solului” şi
elaborarea „Legii privind exploatarea raţional
ţ
ţional
ă a pajiştilor”;
• respectarea întocmai a legislaţiei privind protecţia şi utilizarea raţională a Fondului
Funciar şi Resurselor Acvatice, care la momentul actual este neglijată.
II. Mecanisme economice şii sisteme de stimulare ﬁnanciar
ﬁnanciară
Priorităţile naţionale în acest domeniu sunt următoarele:
• modiﬁcarea cadrului legal care vizează aspecte legate de protecţia mediului privind
dezvoltarea capacităţilor pentru aplicarea instrumentelor economice de piaţă;
• crearea stimulentelor economice bazate pe relaţiile de piaţă privind modelarea
comportamentului producătorilor şi consumatorilor în vederea utilizării practicilor
durabile prietenoase mediului;
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• asigurarea coerenţei între prevederile actelor normative speciﬁce şi celor cu caracter
general aferente protecţiei mediului înconjurător (includerea în „Legea Bugetului”
şi în „Codul Fiscal”” a scutirilor de impozitul funciar pentru categoriile de terenuri
indicate în „Codul Funciar”” şi „Legea pentru ameliorarea prin împ
î ădurire a terenurilor
degradate”; de asemenea, prin completarea şi modiﬁcarea „Codului Fiscal”” privind:
includerea înlesnirilor la plata impozitului funciar pentru terenurile care pot ﬁ realizate
prin îmbunătăţiri funciare; deducerile din impozitul pe proﬁt pentru activităţi de
îmbunătăţire a calităţii solului);
• asigurarea ﬁnanciară a priorităţilor naţionale de protecţie a mediului, inclusiv prin
includerea în bugetul autorităţii centrale de mediu a alocaţiilor destinate implementării
Programelor aprobate anterior, axate pe domeniul combaterii degradării solurilor;
• dezvoltarea capacităţilor pentru preluarea experienţei ţărilor dezvoltate în utilizarea
instrumentelor economice de combatere a degradării solurilor;
• întărirea capacităţilor instituţiilor specializate în elaborarea şi implementarea proiectelor
pentru combaterea degradării solului şi diminuarea consecinţelor secetelor;
• întărirea capacităţii administraţiei publice locale privind combaterea degradării solului
şi efectuarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, îndeosebi pentru combaterea eroziunii
prin apă şi eoliene şi stabilizarea alunecărilor de teren.
III. Managementul durabil al solului
Pentru promovarea unui management durabil al solului se propun următoarele acţiuni:
• evaluarea stării de calitate a solurilor arabile, irigate, desecate, erodate şi a păşunilor
prin efectuarea cercetărilor pedologice şi agrochimice şi distribuirea materialelor
cartograﬁce şi a recomandărilor la temă fermierilor şi noilor proprietari de terenuri
agricole pentru luarea deciziilor corespunzătoare;
• evaluarea formelor şi gradului de degradare a solurilor, identiﬁcarea ariilor expuse
riscurilor de degradare, realizarea măsurilor diferenţiate de ameliorare şi sporire a
fertilităţii solurilor;
• crearea Sistemului Informaţional Naţional şi a băncii de date ce se referă la calitatea
solurilor.
IV. Sensibilizarea publicului şi educaţia ecologică
Priorităţile naţionale în domeniul sensibilizării publicului şi educaţiei ecologice sunt
următoarele:
• introducerea în Curriculumul Naţional a disciplinelor şi conţinuturilor privind protecţia
mediului, inclusiv cu aspecte ce ţin de implementarea CCD;
• completarea programelor de pregătire universitară şi postuniversitară a cadrelor cu
aspecte de ultimă oră ce ţin de implementarea CCD;
• intensiﬁcarea activităţilor de şcolarizare şi conştientizare a populaţiei prin propagarea
prevederilor şi obiectivelor CCD, a modului de utilizare durabilă a terenurilor agricole,
editarea materialelor informative la subiectul respectiv;
• organizarea unor cicluri de emisiuni TV şi radio consacrate CCD şi publicarea în massmedia a articolelor tematice ce ţin de implementarea acestei convenţii.
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CAPITOLUL 3.
PRIORITĂŢI ŞI OPORTUNITĂŢI SINERGETICE DE
CONSOLIDARE A CAPACITĂŢII PRIVIND IMPLEMENTAREA
CONVENŢIILOR DE LA RIO DE JANEIRO

3.1. Priorităţi şi oportunităţi sinergetice de întărire a capacităţilor la
nivel sistemic
3.1.1. Politici şi strategii naţionale
ţ
ţionale
În prezent, în Republica Moldova există un cadru politic favorabil pentru realizarea
activităţilor de îndeplinire a cerinţelor celor trei Convenţii de mediu de la Rio de Janeiro.
Republica Moldova a ratiﬁcat mai multe convenţii de mediu şi protocoalele adiţionale. De
asemenea, au fost adoptate un şir de acte care determină politica RM în domeniul protecţiei
mediului ambiant. Cu toate acestea, realizarea politicilor naţionale în domeniul protecţiei
mediului ambiant nu întotdeauna este posibilă din cauza capacităţilor insuﬁciente de diferit
ordin. Capacităţile privind implementarea integrată a Convenţiilor de mediu de la Rio de
Janeiro la nivel sistemic pot ﬁ consolidate printr-un şir de măsuri realizate în plan naţional
şi sectorial (Tabelul 3.1.). În plan general, se proﬁlează următoarele acţiuni care integrează
în măsură egală necesităţile de capacitate pentru cele trei Convenţii de la Rio de Janeiro în
şase domenii-ţintă:
1. Politica de mediu: elaborarea Strategiei privind protecţia
ţţia mediului pentru perioada 20062010, ţinând cont de prevederile Convenţiilor internaţionale la care RM este parte, de
Strategia de Creştere Economică şi Reducere a Sără
r ciei (2004-2006) şi de Planul de Acţiuni
ră
ţ
ţiuni
„Moldova
Moldova – Uniunea Europeană”; şi elaborarea într-o nouă
ă redacţie a legii-cadru de mediu
Legea privind protecţia
ţţia mediului înconjur
înconjură
nconjurător
tor, luând în calcul schimbările curente în
legislaţie.
2. Îmbun
Î
ătăţirea
ăţirea sprijinului ﬁnanciar pentru protecţţia
ăţ
ia mediului: includerea articolelor de
cheltuieli anuale pentru realizarea prevederilor Convenţiilor de mediu, inclusiv a celor
de la Rio de Janeiro (CDB, CONUSC, CCD) în Legea Bugetului de Stat (compartimentele
„Agricultură, gospodăria silvică, gospodăria piscicolă şi gospodăria apelor” şi „Protecţia
mediului şi hidrometeorologia”), inclusiv în fondurile speciale (pentru susţinerea ştiinţei,
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ecologice, pentru realizarea Programului complex de valoriﬁcare a terenurilor noi şi de
sporire a fertilităţii
ăţii
ăţ
ii solurilor
solurilor),
), şi în bugetele locale.
3. Adaptarea la schimbările climatice şii reducerea emisiilor de GES: elaborarea Strategiei
naţionale
ţ
ţionale
şi Programelor ramurale de reducere a emisiilor GES; elaborarea Programului
naţional
ţţional
ional de inventariere a emisiilor GE
GES;
S; includerea cerinţelor privind inventarierea
emisiilor GES în Programele şi Strategiile ramurale (energetică, transport, sectorul comunal,
sectorul public, industrie, agricultur
agricultură, silvicultur
silvicultură, managementul deşeurilor etc.); elaborarea
Planului naţional
ţţional de acţţiune privind adaptarea la schimbările climatice.
4. Utilizarea durabilă a resurselor acvatice: elaborarea Strategiei dezvoltării resurselor de apă
ale Republicii Moldova.
5. Cooperarea internaţional
ţ
ţional
ă:: includerea capitolului „Protecţia mediului” în Strategia de
integrare a sferei cercetare-dezvoltare din Republica Moldova îîn
n Spaţţiul European de
Cercetare. De asemenea:
a) elaborarea propunerilor de proiecte privind atragerea asistenţei donatorilor în vederea

consolidării capacităţilor APC şi APL necesare pentru a elabora şi aplica efectiv politicile
de mediu, instrumentele economice de protecţie a mediului şi planiﬁcarea de mediu în
condiţiile economiei de piaţă;

b) elaborarea propunerilor de proiecte privind atragerea asistenţei donatorilor în vederea

consolidării capacităţilor de evaluare a costurilor resurselor naturale, precum şi de
preluare şi adaptare a practicilor internaţionale în domeniu la necesităţile ţării;

c) elaborarea propunerilor de proiecte privind consolidarea capacităţilor APCe şi APL de a

atrage investiţii, inclusiv prin proiecte de mediu, şi oportunităţile existente în vederea
identiﬁcării, pregătirii şi managementului proiectelor de mediu implementate în scopul
realizării obiectivelor Convenţiilor de mediu la care RM este parte.

6. Educaţia
ţţia ecologică:: elaborarea Strategiei Naţionale
ţţionale privind educaţţia ecologică.
Insuﬁcienţa suportului ﬁnanciar constituie unul dintre impedimentele cele mai serioase
în calea realizării activităţilor de consolidare a capacităţilor în RM. Completarea parţială
a acestui suport se va efectua prin includerea articolelor de cheltuieli pentru realizarea
prevederilor CDB, CONUSC şi CCD în Bugetul de Stat, bugetele locale şi fondurile
extrabugetare, dar măsura principală constă în ameliorarea climatului investiţional
ţional în
ţional
ţară pentru a atrage mijloace ﬁnanciare interne şi externe, inclusiv în domeniul protecţiei
mediului înconjurător.
O altă cale constă în realizarea unui şir de măsuri organizatorice, care ar permite utilizarea
mai eﬁcientă a mecanismelor economice şi resurselor ﬁnanciare obţinute din impozite,
amenzi, penalităţi etc.
Referitor la aplicarea Strategiilor şii Programelor în sectoarele economiei naţionale, menţionăm
că un neajuns comun al majorităţii lor constă în componentul aplicativ slab al acestora, în
concretizarea insuﬁcientă a activităţilor. Pentru toate sectoarele este necesară elaborarea
programelor de dezvoltare în scopul atragerii investiţiilor, identiﬁcării şi implementării
unor măsuri speciﬁce de sporire a atractivităţii sub aspect investiţional. De asemenea, este
necesar ca aceste programe să includă şi componentul local. De notat că problema reducerii
emisiilor de GES nu este tratată în mod direct în documentele care determină politica ţării
în domeniul protecţiei mediului şi nici în actele legislative. Elaborarea Strategiei naţionale
ţ
ţionale
şi
a Programelor ramurale de reducere a emisiilor GES, a Programului naţional
ţţional de inventariere
a emisiilor GE
GES; includerea cerinţelor privind inventarierea emisiilor GES în Programele
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şi Strategiile ramurale (energetică, transport, sectorul comunal, sectorul public, industrie,
agricultur , silvicultur
agricultură
silvicultură, managementul deşeurilor etc.) şi elaborarea Planului naţional
ţţional de
acţiuni
ţţiuni privind adaptarea la schimbările
rile climatice va avea un impact direct nu doar asupra
CONUSC, dar şi asupra celorlalte două Convenţii de la Rio de Janeiro (CDB şi CCD).
Tabelul 3.1. Impedimente şi necesităţi sinergetice de capacitate la nivel sistemic ce ţin de politicile şi
strategiile naţionale
Impedimente de capacitate

Necesităţi de capacitate

Strategiile, Programele şi Planurile de Acţiuni • Elaborarea Strategiei na
naţionale privind protecţia mediului pentru
adoptate, inclusiv cele ale APL corespund
perioada 2006-2010, ţinând cont de PAM-6 (2001-2010) a UE;
doar parţial cerinţelor Convenţiilor de mediu • Elaborarea într-o nouă redacţie a legii-cadru de mediu „„Legea privind
de la Rio.
protecţia mediului înconjur
î
ător”.
• Armonizarea politicilor naţionale, sectoriale şi ale APL cu cerinţele
Convenţiilor de mediu de la Rio; planiﬁcarea activităţilor curente şi
de perspectivă pentru realizarea activităţilor prevăzute de acestea.
Componentul aplicativ al Strategiilor, Progra- Fortiﬁcarea componentului aplicativ al Strategiilor, Programelor şi
melor şi Planurilor de Acţiuni este slab, Planurilor de Acţiuni, inclusiv prin dezvoltarea acestui component la
dezvoltarea acestuia la nivel sectorial, ramural nivel sectorial, ramural şi local.
şi local este insuﬁcientă.
Strategiile şi Programele Naţionale, Planurile • Elaborarea Planului na
naţional de acţiuni privind adaptarea
de acţiuni nu includ măsuri concrete referitor
la schimbările climatice şi fortiﬁcarea capacităţilor Oﬁciului
la aria tematică „Schimbarea climei”.
„Schimbarea Climei” în corespundere cu prevederile CONUSC;
• Elaborarea Strategiei na
naţionale şi Programelor ramurale de reducere
a emisiilor GES;
• Elaborarea Programului Na
Naţional de inventariere a emisiilor de gaze
cu efect de seră;
• Includerea cerinţelor privind inventarierea emisiilor de GES
în Programele şi Strategiile ramurale (energetică, transport,
sectorul locativ, sectorul public, industrie, agricultură, silvicultură,
managementul deşeurilor).
Nivelul de gestionare a resurselor acvatice Elaborarea Strategiei dezvoltării resurselor de apă ale Republicii
este extrem de ineﬁcient.
Moldova.
Lipsa educaţiei ecologice complexe la nivel • Elaborarea Strategiei Naţionale privind educaţia ecologică.
şcolar şi universitar condiţionează cunoştinţele • Ecologizarea disciplinelor şi activităţilor din învăţământul preşcolar,
modeste ale specialiştilor din economia
primar, gimnazial şi liceal prin introducerea în Curriculumul Naţional
naţională asupra subiectelor de mediu, dar şi
a obiectelor şi conţinuturilor privind protecţia mediului, precum şi
informarea insuﬁcientă a populaţiei referitor
prin introducerea în Curriculumul de dirigenţie a obiectivelor şi
la problemele de protecţie a mediului.
conţinutului privind protecţia mediului.
Pentru majoritatea măsurilor prevăzute în • Aprecierea reală a surselor de ﬁnanţare la etapa de adoptare a
Programe şi Planuri nu sunt indicate sursele
strategiilor, programelor, planurilor de acţiuni şi politicilor de
reale de ﬁnanţare; suportul ﬁnanciar acordat
mediu;
de la buget, de către donatorii locali şi străini • Întărirea suportului ﬁnanciar pentru realizarea strategiilor, programelor
este insuﬁcient pentru realizarea strategiilor,
şi planurilor de acţiuni inclusiv prin includerea articolelor de cheltuieli
programelor şi planurilor de acţiuni.
anuale pentru îndeplinirea prevederilor Convenţiilor de mediu în
Legea Bugetului de Stat (compartimentele „Agricultură, gospodăria
silvică, gospodăria piscicolă şi gospodăria apelor” şi „Protecţia
mediului şi hidrometeorologia”), inclusiv în fondurile speciale, şi
în bugetele locale; atragerea surselor externe de ﬁnanţare în vederea
acoperirii ﬁnanciare a activităţilor de protecţie a mediului;
• Elaborarea unei politici ﬂexibile şi atractive pentru investitorii interni
şi externi şi facilitarea accesului la tehnologiile avansate favorabile
mediului.
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În contextul elaborării Programelor ramurale de reducere a emisiilor GES este stringentă
elaborarea în cadrul acestora a componentelor de conservare a energiei, ca factor principal
în reducerea emisiilor GES. De asemenea, este necesar să se acorde o atenţie mai mare
implementării surselor regenerabile de energie (SRE). O atenţie deosebită reclamă sectorul
deşeuri industriale şi menajere, colectarea şi depozitarea acestora - este necesar de a aborda
şi problema valoriﬁcării energetice a deşeurilor, or această metodă are un efect dublu –
reducerea emisiilor GES provenite de la deşeuri şi micşorarea importurilor de combustibili
fosili. De asemenea, un rol important în îndeplinirea cerinţelor celor trei Convenţii de mediu
îl are sectorul forestier – ca sursă de stocare a emisiilor GES şi factor de conservare a
diversităţii biologice. Întrucât în ţară suprafeţele împădurite sunt de aproape două ori mai
mici decât nivelul considerat optim, este necesară reconstrucţia ecologică a acestui sector şi
adaptarea lui la condiţiile economiei de piaţă.
Lasă de dorit nivelul de gestionare a resurselor acvatice, al căror volum este cu mult sub
nivelul mediu mondial. Elaborarea şi implementarea Strategiei dezvoltării resurselor de apă
ale Republicii Moldova ar înlesni adaptarea sectorului agricol la modiﬁcările climatice şi ar
asigura stoparea procesului de degradare a solurilor.
Sectorul agroalimentar necesită de asemenea activizarea măsurilor cu caracter organizatoric
şi economic pentru formarea unui sistem competitiv şi durabil care ar lua în considerare
consecinţele impactului schimbării climei asupra producţiei agricole.
Un alt impediment serios constă în lipsa unei Strategii Naţionale
ţţionale privind educaţţia ecologică.
Această situaţie are drept consecinţă
ţă cunoştinţe modeste în mediul persoanelor de decizie
despre priorităţile de mediu, dar şi informarea insuﬁcientă a populaţiei referitor la problemele
de protecţie a mediului. Ecologizarea disciplinelor şi activităţilor din învăţământul preşcolar,
primar, gimnazial şi liceal, elaborarea şi includerea subiectelor relevante în programele de
învăţământ şi actualizarea cu aspecte ce ţin de implementarea Convenţiilor de mediu a
programelor de pregătire universitară şi postuniversitară a cadrelor ar permite formarea
unei atitudini civice, ar contribui la conştientizarea acestui imperativ – protecţia mediului
– şi ar deschide căi pentru o nouă abordare socioeconomică de dezvoltare a ţării.

3.1.2. Cadrul legislativ-normativ
Legislaţia în vigoare, în fond, cuprinde întregul spectru al problemelor ce ţin de domeniul
protecţiei mediului înconjurător, determină cadrul juridic al raporturilor între utilizatorii
resurselor naturale şi speciﬁcă principiile managementului ecologic din RM, considerând
drept prioritare prevederile acordurilor internaţionale la care ţara noastră este parte.
Cadrul legislativ-normativ prezintă baza legală pentru implementarea politicilor naţionale
şi a planurilor strategice în domeniul protecţiei mediului şi contribuie – în mod direct sau
indirect – la realizarea prevederilor Convenţiilor de mediu de la Rio de Janeiro.
În virtutea unor condiţii geograﬁce şi climaterice speciﬁce, legislaţia naţională s-a dezvoltat
în direcţia protecţiei şi sporirii fertilităţii solurilor, protecţiei resurselor de apă contra
poluării şi epuizării, conservării biodiversităţii, restabilirii ecosistemelor şi combaterii
efectelor negative ale dezastrelor naturale (secete, inundaţii, alunecări de teren etc.). Legile
în vigoare au fost adoptate la începutul anilor nouăzeci ai secolului XX şi au fost modiﬁcate
în conformitate cu evoluţia circumstanţelor economice şi sociale la nivel naţional, precum
şi pe măsura dezvoltării relaţiilor cu organismele internaţionale. Perfecţionarea cadrului
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legislativ-normativ este un proces continuu şi permanent, care se realizează în conformitate
cu dezvoltarea relaţiilor între societate şi mediul natural. Legislaţia în domeniul mediului a
ﬁecărei ţări corespunde speciﬁcului geograﬁc, gradului de dezvoltare a economiei naţionale,
resurselor naturale disponibile şi situaţiei actuale a mediului înconjurător.
I. Cadrul legislativ
Procesul de legiferare a activităţilor de protecţie a mediului şi a componentelor acestuia poate
ﬁ caracterizat ca unul pozitiv, în linii generale. Deşi legislaţia de mediu a RM corespunde
obiectivelor Convenţiilor de la Rio de Janeiro, totuşi, unele dinte acestea nu sunt reliefate
exhaustiv atât în legislaţia sectorială, cât şi cea economică. Analiza proﬁlurilor tematice
ne permite să aﬁrmăm că obiectivele acestor convenţii pot ﬁ atinse în urma identiﬁcării şi
realizării unui complex de măsuri legislative, instituţionale, manageriale şi ﬁnanciare. Aceste
măsuri ţin, înainte de toate, de perfecţionarea legislaţiei în sensul elaborării şi adoptării unor
legi prin care ar ﬁ înlăturate lacunele existente în cele trei arii tematice ale Convenţiilor de
mediu de la Rio de Janeiro, precum şi al completării şi modiﬁcării legilor existente. Printre
proiectele de legi, care ar acoperi domeniile actuale, urmează a ﬁ nominalizate legile cu
privire la: fondul cinegetic şi protecţia vânatului, crearea reţelei ecologice naţionale, a zonelor
umede; protecţia animalelor folosite în scopuri ştiinţiﬁce şi în alte scopuri experimentale;
peisaje; utilizarea surselor de energie regenerabilă; energia termică; sol; noua redacţie a
Codului Funciar etc. (Tabelul 3.2.)
De asemenea, e necesar de a opera unele amendamente la: Legea privind protecţia aerului
atmosferic nr. 1422-XIII din 17.12.1997; Legea cu privire la zonele şii ffâşiile de protecţie a
râurilor şi bazinelor acvatice nr. 440-XIII din 27.04.1995; Legea privind protecţia mediului
înconjurător nr. 1515-XII din 16.06.1993; Legea privind politica de stat pentru inovare şi
transfer tehnologic nr. 289-XV din 10 iulie 2003; Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 1163XIII din 24 aprilie 1997; Legea privind investiţiile în activitatea de întreprinzător nr.81-XV
din 18 martie 2004; Legea cu privire la concesiuni nr. 534 din 13 iulie 1995; Legea privind
sistemul bugetar şi procesul bugetar nr.847-XIII din 24 mai 1996 şi Legea privind ﬁnanţele
publice locale nr. 491-XIV din 9 iulie 1999.
Pentru toate cele trei Convenţii de la Rio sunt caracteristice probleme generate de lipsa
de reglementări legale certe, referitoare la oportunităţile utilizării: mijloacelor ﬁnanciare
bugetare, locale, mijloacelor fondului ecologic, sponsorizărilor agenţilor economici etc.; şi
referitoare la stimulentele economice, facilităţile ﬁscale şi condiţiile favorabile de creditare
a agenţilor economici pentru conservarea şi utilizarea raţională a mediului şi resurselor
naturale.
Totodată, măsurile de ordin instituţional, managerial şi de politică investiţională menite
să contribuie la implementarea prevederilor convenţiilor necesită un suport legislativ
judicios. Aici accentul urmează a ﬁ pus nu atât pe actualizarea legislaţiei ecologice, cât pe
perfecţionarea legislaţiei care reglementează unele aspecte conexe – structura instituţională,
în general, politica investiţională, transferul de tehnologii favorabile mediului, precum şi
optimizarea managementului ﬁnanciar. Perfecţionarea cadrului legal mai presupune
eliminarea divergenţelor şi contradicţiilor existente între diverse legi ce reglementează cele
trei arii tematice.
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Tabelul 3.2. Impedimente şi necesităţi sinergetice de capacitate la nivel sistemic ce ţin de cadrul
legislativ
Impedimente de capacitate
Legislaţia actuală în domeniul
protecţiei mediului înconjurător
nu este întru totul compatibilă
cu cerinţele Convenţiilor de
mediu de la Rio de Janeiro,
acestea neﬁind reliefate exhaustiv în legislaţia sectorială şi
cea economică.
De asemenea, cadrul legal
referitor la alocarea mijloacelor
ﬁnanciare pentru realizarea prevederilor Convenţiilor de la Rio
de Janeiroeste imperfect.
În legislaţia naţională lipsesc
stimulentele care ar condiţiona
creşterea investiţiilor în protecţia şi ameliorarea mediului
ambiant.

Necesităţi de capacitate
Perfecţionarea cadrului legislativ pentru implementarea Convenţiilor de mediu, inclusiv
a celor de la Rio de Janeiro prin:
I. Adoptarea noilor acte legislative:
a) Legea cu privire la asigurarea ecologică
b) Legea cu privire la grădinile zoologice
c) Legea cu privire la reţeaua ecologică naţională
d) Legea cu privire la zonele umede
e) Legea regnului vegetal
f) Legea cu privire la peisaje
g) Legea pentru protecţia animalelor folosite în scopuri ştiinţiﬁce sau în alte scopuri
experimentale
h) Legea fondului cinegetic şi protecţiei vânatului
i) Legea cu privire la energia termică
j) Legea privind utilizarea surselor regenerabile de energie
k) Legea solului
l) Noua redacţie a Codului Funciar
II. modiﬁcarea şi completarea actelor legislative:
a) Legea privind protecţia aerului atmosferic (Capitolul V, Art. 33) - concretizarea
cadrului legislativ în conformitate cu care este determinat modul de aplicare a
taxelor pentru despăgubirile aferente prejudiciilor cauzate aerului atmosferic;
b) Legea privind protecţia mediului înconjurător - prevederi privind cadastrul
naţional al emisiilor de GES;
c) Legea cu privire la zonele şii ffâşiile de protecţie a apelor râurilor şi bazinelor de
apă – modul de atribuire a terenului pentru crearea ffâşiilor şi alocarea resurselor
ﬁnanciare de la Bugetele de Stat şi local;
d) Legea privind politica de stat pentru inovare şi transfer tehnologic - crearea
infrastructurii inovaţionale incluzând instituţii ﬁnanciare specializate, fonduri
şi agenţii, parcuri inovaţionale, business-incubatoare şi în scopul accelerării
procesului de aplicare a rezultatelor cercetărilor ştiinţiﬁce, tehnologiilor noi,
inclusiv în domeniul mediului;
e) Codul Fiscal:
- prevederi referitoare la deduceri din venitul impozabil al investiţiilor agenţilor
economici în tehnologii prietenoase mediului
- prevederi referitoare la deducerea din proﬁtul până la impozitare a cheltuielilor
aferente plăţilor pentru emisiile de poluanţi în mediu şi depozitarea deşeurilor
de producţie în limitele normativelor stabilite, stipulate de către Legea privind
plata pentru poluarea mediului (Art. 13)
f Legea cu privire la ﬁlantropie şi sponsorizare - scutirea de taxe şi impozite a
granturilor obţinute de ONG-uri în scopul ameliorării climatului investiţional.
g Includerea cerinţelor privind protecţia şi conservarea biodiversităţii şi resurselor
funciare în legislaţia economică:
- Legea Bugetul de Stat pe anul respectiv;
- Codul Fiscal;
- Legea privind investiţiile în activitatea de întreprinzător;
- Legea cu privire la concesiuni;
- Legea privind sistemul bugetar şi procesul bugetar;
- Legea privind ﬁnanţele publice locale.

După cum s-a menţionat mai sus, s-a constatat şi lipsa unei corelaţii între strategiile,
programele şi planurile de acţiuni adoptate şi conţinutul legilor de mediu. În plus, nu este
legiferat, încurajat şi susţinut transferul de tehnologii favorabile mediului, iar legislaţia
privind stimularea, promovarea, ﬁnanţarea şi/sau facilitarea ﬁnanţării transferului, achiziţiei,
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adaptării şi dezvoltării tehnologiilor, cunoştinţelor, experienţelor şi practicilor, precum şi
a „know-how”-ului este imperfectă. Ţinând cont de cele relatate mai sus, conchidem că
implementarea cu succes a Convenţiilor de mediu de la Rio de Janeiro în RM este condiţionată
de eﬁcienţa activităţii de elaborare şi adoptare a noilor proiecte de acte legislative, precum şi
de calitatea amendamentelor care urmează a ﬁ propuse şi legiferate.
II. Cadrul normativ
Legea privind protecţia
ţţia mediului înconjur
înconjură
nconjurător şi Codul Apelor constituie cadrul juridic de
bază pentru elaborarea actelor normative şi a instrucţiunilor speciale în domeniul mediului
ambiant. Celelalte legi, inclusiv Codul Subsolului, Codul Funciar, Codul Silvic, Legea cu privire la
resursele naturale, Legea regnului animal etc., determină cadrul juridic al relaţiilor în domeniul
utilizării resurselor naturale. Acestea, ﬁind legi speciale, determină structura instituţională şi
organizatorică de administrare a resurselor naturale (Codul
Codul Silvic, Codul Subsolului
Subsolului), stipulează
normele juridice cu efect direct sau de trimitere la alte acte legislative şi sunt anexate la
regulamente şi instrucţiuni speciﬁce (Legea regnului animal, Legea privind expertiza ecologică
şi evaluarea impactului asupra mediului înconjur
înconjură
nconjurător, Codul Silvic
Silvic). Adoptarea actelor normative
care să asigure aplicarea legilor este pusă în sarcina Guvernului RM.
Resursele naturale sunt administrate de organele publice centrale de specialitate, funcţiile
ce ţin de utilizarea lor echilibrată, monitoringul asupra părţilor componente ale mediului,
autorizarea dreptului de folosinţă ﬁind repartizate între organele administraţiei publice
centrale şi locale. Coordonarea activităţilor organelor de administrare este efectuată de
Guvern prin hotărâri corespunzătoare. Totodată, protecţia mediului, păstrarea echilibrului
ecologic şi realizarea capacităţii de dezvoltare durabilă a societăţii sunt considerate probleme
prioritare pe care şi le asumă Autoritatea Centrală de Mediu (ACM). Majoritatea necesităţilor
de capacitate la nivel sistemic ţin de lichidarea lacunelor legislative prin perfecţionarea
cadrului legislativ-normativ de mediu. Totodată, unele neajunsuri pot ﬁ înlăturate prin
reglementarea în mod legislativ a funcţiilor organelor de decizie şi control şi prin rezolvarea
problemelor sectoriale în interconexiunea care determină starea mediului (Tabelul 3.3.).
Tabelul 3.3. Impedimente şi necesităţi sinergetice de capacitate la nivel sistemic ce ţin de cadrul
normativ
Impedimente de capacitate
Necesităţi de capacitate
Cadrul normativ în domeniul protecţiei a) Elaborarea Metodologiei de calculare a cuantumului taxelor pentru
mediului înconjurător nu este întru totul
folosirea resurselor naturale, inclusiv a celor date în concesiune.
compatibil cu cerinţele Convenţiilor de b) Elaborarea Regulamentului Cadastrului regnului vegetal.
mediu de la Rio.
c) Elaborarea Cadastrului regnului animal.
d) Completarea cadrului normativ existent din domeniul gestionării deşeurilor
prin elaborarea:
- Regulamentului privind mecanismele de stimulare economică a
activităţilor de gestionare a deşeurilor;
- Schemei complexe de amplasare a depozitelor pentru deşeurile
menajere în localităţile RM;
- Programului privind colectarea separată a deşeurilor menajere;
- Normativelor ramurale de generare şi gestionare a deşeurilor de
producţie şi menajere conform art. 9 al Legii privind deşeurile de
producţie şi menajere.
e) Elaborarea Regulamentului privind modul de înstrăinare a terenurilor
pentru crearea fâşiilor riverane de protecţie a apelor şi fâşiilor de protecţie
a terenurilor agricole;
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f) Modiﬁcarea Legii cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi şi art. 104 al
Regulamentului societăţilor economice din Republica Moldova, aprobat
prin HG nr. 500 din 10.09.1991, privind acordarea de către persoanele
ﬁzice, deţinătoare de orice titlu al terenurilor, a drepturilor egale cu
persoanele juridice la înﬁinţarea asociaţiilor cu scopul utilizării în comun
a resurselor de apă, protecţiei solurilor şi al efectuării unor măsuri de
antiviitură;
g) Elaborarea instrumentelor şi mecanismelor pentru stimularea sistemului
bancar şi sistemului de creditare pe termen lung, în scopul atragerii
investiţiilor în domeniul protecţiei mediului şi utilizării durabile a
resurselor naturale;
h) Elaborarea cadrului normativ ce ţine de asigurarea funcţionalităţii Legii
privind protecţia soiurilor de plante şi a Legii despre seminţe în scopul
protecţiei dreptului de autor asupra soiurilor de plante;
i) Elaborarea şi adoptarea metodologiei de apreciere a cuantumului
remunerării necesar pentru asigurarea funcţionării articolelor 5, 6 şi 7 ale
Legii privind protecţia soiurilor de plante.
Imperfecţiunea cadrului normativ privind - Perfecţionarea actelor normative privind deﬁnirea practică, detaliată
“mandatul” instituţional, cu speciﬁcarea
a “mandatului instituţiilor” de mediu: competenţa operaţională şi de
clară a competenţei operaţionale şi de
luare a deciziilor; procedura de stabilire a structurii şi componenţei
luare a deciziilor; procedura de stabilire
profesionale a instituţiilor; căile, formele şi atribuţiile privind cooperarea
a structurii şi componenţei profesionale
interinstituţională; indicatorii de capacitate, mecanismele ce asigură
a instituţiilor; căile, formele şi atribuţiile
ameliorarea rezultatelor; instrumentele şi mecanismele de operare
privind cooperarea interinstituţională;
ﬁnanciară etc.;
indicatorii de capacitate, mecanismele - Deﬁnirea clară a instituţiilor executante responsabile de implementarea
ce asigură ameliorarea rezultatelor;
obiectivelor convenţiilor, incluzând mecanisme de monitoring şi
instrumentele şi mecanismele de operare
raportare;
ﬁnanciară etc.
- Revizuirea regulamentelor instituţiilor şi aprobarea formelor noi de
parteneriat şi colaborare la nivel regional şi internaţional.
Activitatea separată şi necoordonată a - Perfecţionarea cadrului normativ privind mobilizarea capacităţii
instituţiilor de stat ce au atribuţii la protecţia
informaţionale a ţării, inclusiv prin identiﬁcarea şi mandatarea instituţiilor
mediului privind colectarea, procesarea,
responsabile de colectarea, procesarea, stocarea, arhivarea şi deﬁnirea
stocarea, arhivarea şi asigurarea accesului
regulilor de acces la bazele de date relevante pentru implementarea
la informaţia de mediu relevantă pentru
Convenţiilor de mediu de la Rio de Janeiro.
realizarea Convenţiilor de mediu de la
Rio de Janeiro.
Implementarea insuﬁcientă a realizărilor - Perfecţionarea cadrului normativ privind atragerea capitalului corporativ
ştiinţiﬁce şi a tehnologiilor moderne,
la ﬁnanţarea ştiinţei şi în vederea implementării realizărilor ştiinţiﬁce
utilizarea neînsemnată a capitalului
de ultimă oră în domeniul protecţiei mediului înconjurător şi transferul
corporativ la ﬁnanţarea ştiinţei.
tehnologiilor favorabile mediului.
Climat investiţional nefavorabil pentru - Perfecţionarea cadrului normativ privind ameliorarea climatului
atragerea investiţiilor străine.
investiţional.
Proceduri confuze şi responsabilităţi - Perfecţionarea cadrului normativ referitor la introducerea procedurilor
personale nedeﬁnite, fără termen de
clare şi transparente privind plăţile aprobate şi eliminarea autorizării
raportare privind autorizarea alocărilor
suplimentare, de către Ministerul Finanţelor, a cheltuielilor aprobate prin
prevăzute prin hotărâri guvernementale,
decizie guvernamentală ori prin hotărâre a Parlamentului, inclusiv pentru
fapt ce duce la ignorarea şi neexecutarea
activităţile de protecţie a mediului;
deciziilor Guvernului, inclusiv cu - Estimarea predecizională a cheltuielilor şi stabilirea clară a mecanismului
tangenţă la protecţia mediului.
de plăţi.
Lipsa unor surse alternative de ﬁnanţare - Perfecţionarea cadrului normativ privind mecanismele non-guvernamentale
şi ponderea redusă a fondurilor
de ﬁnanţare a activităţilor de protecţie a mediului (ex. fonduri ecologice
extrabugetare în ﬁnanţarea activităţilor
de tipul Trust Fund).
de protecţie a mediului.
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3.1.3. Cadrul instituţional
Eﬁcienţa cadrului instituţional ce ţine de protecţia mediului înconjurător este asigurată
prin realizarea actelor legislative existente în domeniu. Executarea actelor legislative la
compartimentul dat are loc prin procesul de interacţiune şi cooperare între ministerele de
resort şi alte autorităţi administrative centrale. Totuşi, în domeniul protecţiei mediului, în
special, în ceea ce ţine de implementarea Convenţiilor de mediu de la Rio de Janeiro, aceste
acte nici pe departe nu sunt depline, iniţiativele de interacţiune şi cooperare ale ministerelor
şi altor autorităţi administrative centrale neﬁind încurajate şi susţinute. Există divergenţe şi
la capitolul necesităţi de întărire a capacităţilor şi activităţi de conexiune şi colaborare privind
protecţia mediului. Prevederile în regulamentele ministerelor şi autorităţilor administrative
centrale referitoare la funcţiile de coordonare, interacţiune şi cooperare între parteneri
sunt de ordin general şi nu speciﬁcă necesitatea analizelor şi raportărilor periodice în acest
domeniu (Tabelul 3.4.).
Tabelul 3.4. Impedimente şi necesităţi sinergetice de capacitate la nivel sistemic ce ţin de cadrul
instituţional
Necesităţi de capacitate
Impedimente de capacitate
Mandate instituţionale neclare în privinţa Perfectarea mandatelor instituţiilor de mediu (competenţa operaţională
competenţei operaţionale şi de luare a şi de luare a deciziilor; procedura de stabilire a structurii şi componenţei
deciziilor pentru instituţiile de mediu.
profesionale a instituţiilor; căile, formele şi învestirea cu atribuţii de cooperare
interinstituţională; indicatorii de capacitate, mecanismele ce asigură ameliorarea
rezultatelor; instrumente şi mecanisme de operare ﬁnanciară etc.).
Cooperarea slabă interministerială: Stabilirea formelor şi abordărilor durabile de colaborare interinstituţională:
absenţa unei comisii ce ar avea ca sarcină crearea unei Comisii interdepartamentale îîn domeniul implementării
supravegherea, dirijarea, monitorizarea Convenţiilor de mediu de la Rio de Janeiro, cu reprezentanţi responsabili ai
coordonării, interacţiunii şi cooperării ministerelor de resort, având ca sarcină supravegherea, dirijarea, monitorizarea
partenerilor în problemele de protecţie coordonării, interacţiunii şi cooperării partenerilor în problemele de protecţie
a mediului conform Convenţiilor de la a mediului global şi prezentarea rapoartelor periodice de activitate a Comisiei
Rio de Janeiro.
la Guvern.
Regulamentele de activitate a ministerelor • Revizuirea mandatelor instituţionale, includerea în regulamentele
de resort nu prevăd responsabilităţi de
de activitate a ministerelor a responsabilităţilor ce ţin de realizarea
realizare a angajamentelor în cadrul
angajamentelor ţării în cadrul Convenţiilor de mediu şi identiﬁcarea
Convenţiilor internaţionale de mediu şi
mecanismelor eﬁciente de interacţiune, coordonare şi cooperare;
mecanisme de interacţiune şi cooperare • Întărirea capacităţilor instituţionale ale autorităţilor publice centrale,
cu partenerii de bază.
ramurale şi locale prin crearea subdiviziunilor privind protecţia mediului
şi includerea responsabilităţilor referitoare la interacţiunea şi cooperarea în
domeniul protecţiei mediului;
• Deﬁnitivarea procedurilor de instituire instituţională a oﬁciilor de
reprezentanţă ale donatorilor pe lângă instituţiile executoare (ex.: Oﬁciile
„Schimbarea Climei” şi „Combaterea Deşertiﬁcării” în cadrul ACM);
• O cooperare mai strânsă între Punctele Focale ale Convenţiilor de la Rio, în
special, în promovarea aspectelor de mediu, stabilirea culturii dialogului,
armonizarea cerinţelor de raportare în cadrul convenţiilor în scopul
evitării erorilor, dublării eforturilor în completarea rapoartelor şi asigurării
principiului cost-eﬁcacitate.
• Crearea Registrului naţional de experţi în diverse compartimente tematice
ce ţin de domeniul mediului.

Pe lângă toate acestea, instituţiile nu şi-au deﬁnit clar misiunile şi mandatele în domeniul
dat. O parte de ministere şi alte autorităţi administrative centrale au încheiat acorduri de
colaborare ce conţin cele mai importante activităţi de interacţiune şi cooperare, inclusiv
în problema protecţiei mediului înconjurător (Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale,
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Ministerul Sănătăţii
ăţ şi Protecţiei
ăţii
ţţiei Sociale, Ministerul Educaţţiei, Tineretului şi Sportului,
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare etc.). Totodată, nu există o delimitare tranşantă
şi eﬁcientă a competenţelor şi responsabilităţilor dintre diferite niveluri de dirijare, între
autorităţile publice centrale şi locale. De menţionat şi eﬁcienţa redusă a activităţii organelor
de coordonare interministerială.

3.1.4. Sistemul de stimulente economice
Instrumentele tradiţionale de reglementare, utilizate în contextul realizării politicii de
mediu, în poﬁda unor succese sporadice, nu au putut contribui semniﬁcativ la soluţionarea
numeroaselor probleme legate de protecţia mediului. În acelaşi timp, atingerea obiectivelor
scontate din perspectiva calităţii mediului au atras după sine şi costuri sociale ridicate. În
asemenea condiţii, instrumentelor economice li se acordă o atenţie mai mare, fapt ce denotă
un spor de ﬂexibilitate şi o anumită eﬁcienţă economică. Oricum, cercetările în domeniul
utilizării şi eﬁcienţei instrumentelor economice au demonstrat că în acest sector sunt
necesare reforme radicale. În procesul reformei trebuie să se ţină
ă cont de costurile implicate
şi de avantajele pe care le prezintă unele instrumente, limitând în acest mod utilizarea în
masă a pârghiilor administrative şi asigurând condiţiile adecvate pentru derularea unor
reforme axate pe respectarea cerinţelor de mediu şi pe funcţionarea corespunzătoare a
pieţelor. Pentru ca instrumentele economice să acţioneze eﬁcient, urmează ca în procesul de
reformare a acestora să se ţină cont de nişte principii generale, şi anume:
1. Instrumentele economice trebuie să ﬁe elaborate şi aplicate pentru soluţionarea unor
probleme de mediu speciﬁce, în corespundere cu un obiectiv bine deﬁnit;
2. Anumite instrumente urmează a ﬁ dezvoltate şi evaluate pe baza analizei costbeneﬁciu;
3. Măsurile pentru ameliorarea situaţiei în domeniul respectării cerinţelor de mediu
urmează să ﬁe ampliﬁcate cu condiţia diminuării rolului pârghiilor administrative;
4. Eﬁcienţa instrumentelor economice poate ﬁ sporită prin intermediul unei reforme
profunde şi coerente, orientate spre evoluţia eﬁcientă a funcţionării pieţelor şi sectorului
real al economiei;
5. E necesar schimbul de experienţă şi informaţii.
Sistemul stimulentelor economice este un sistem de măsuri monetare şi non-monetare,
care încurajează diferite părţi cointeresate să
ă utilizeze resursele naturale într-o manieră
durabilă. Dar, în condiţiile în care stimulentele respective nu sunt dezvoltate într-un mod
adecvat, acestea pot cauza – dimpotrivă – efecte adverse.
Sistemul stimulentelor economice reprezintă o preocupare majoră în cadrul convenţiilor
cu privire la diversitatea biologică, la schimbarea climei şi la deşertiﬁcare. Necesitatea
unui sistem adecvat de măsuri economice în domeniul protecţiei mediului este imperioasă,
întrucât o dată cu tranziţia la economia de piaţă, apar tot mai mulţi actori cointeresaţi
în acest domeniu, în timp ce legislaţia existentă reﬂectă o realitate depăşită. Majoritatea
absolută a instrumentelor economice pentru protecţia mediului în RM sunt puse în aplicare
în baza unor legi, acte normative, regulamente etc. pentru moment, în sistemul de protecţie
a mediului instrumentele administrative, prevalează asupra celor de natură
ă economică.
Totodată, dat ﬁind faptul că instrumentele economice respective nu au fost create în mod
sistematic, deseori pot ﬁ constatate discrepanţe între funcţia atribuită din start acestora şi cea
existentă
ă realmente. Unele probleme apar ca urmare a faptului că instrumentele amintite au
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fost elaborate în temei de către jurişti şi tehnicieni, nu de economişti specializaţi în domeniul
respectiv. În plus, pentru cei care sunt implicaţi în elaborarea legislaţiei, instrumentele
tradiţionale administrative sunt mai familiare şi mai înţelese decât cele economice, bazate
pe principiile economiei de piaţă.
Importanţa pârghiilor economice creşte pe măsură ce avansează tranziţia la economia de
piaţă: în condiţiile respective, acestea tind să devină de neînlocuit. Instrumentele economice
de piaţă, spre deosebire de cele administrative, acţionează sistematic şi obiectiv în favoarea
protecţiei mediului. Fără conceperea funcţiei, poziţiei şi importanţei acestor mecanisme
economice, este imposibil de a atinge obiectivele politicii de mediu.
Instrumentele economice utilizate în RM în scopul protecţiei mediului pot ﬁ categorisite în
mod convenţional, astfel: instrumente care nu includ direct obiective legate de protecţia
mediului, cum ar ﬁ impozite, taxe etc.; instrumente legate de evaluarea şi evoluţia pieţei
resurselor naturale; instrumente care vizează nemijlocit regimul de utilizare a resurselor de
mediu – despăgubiri, plăţi, amenzi etc.
I. Sistemul de impozitare şi impactul ecologic al acestuia
Sistemul impozitelor şi taxelor generale de stat include: impozitul pe venit; taxa pe valoarea
adăugată; accizele; impozitul privat; taxa vamală
ă şi taxele percepute în fondul rutier.
În general, sistemul impozitelor şi taxelor locale include în RM: impozitul pe bunurile
imobiliare; impozitul pentru folosirea resurselor naturale; taxa pentru amenajarea
teritoriului; taxa pentru organizarea licitaţiilor locale şi a loteriilor; taxa hotelieră; taxa
pentru plasarea publicităţii; taxa pentru dreptul de a aplica simbolica locală; taxa pentru
amplasarea unităţii comerciale; taxa de piaţă; taxa pentru parcarea autovehiculelor; taxa
balneară; taxa percepută de la posesorii de câini; taxa pentru dreptul de a efectua ﬁlmări
cinematograﬁce şi televizate.
Taxele menţionate mai sus nu urmăresc neapărat obiective ecologice. Însă, unele dintre ele
conţin elemente legate de protecţia mediului şi utilizarea durabilă a componentelor acestuia.
Astfel,
a) Sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată (TVA) pesticidele şi îngrăşămintele minerale.
Costul acestora nu va creşte în paralel cu mărimea respectivă a TVA şi, prin urmare, ele vor
deveni mai accesibile producătorilor agricoli. Aplicarea în acest mod a TVA denotă existenţa
unui instrument economic, care stimulează utilizarea mijloacelor destinate restabilirii şi
menţinerii calităţii pământului,
ntului, ffără suprasolicitarea acestuia în procesul de producţie.
b) Sunt scutite de TVA şi de plata accizelor mărfurile şi serviciile destinate proiectelor de
asistenţă tehnică, realizate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizaţiile internaţionale
şi ţările donatoare în limita acordurilor şi memorandumurilor la care aceasta este parte şi
ratiﬁcate în modul stabilit. Astfel, există garanţia că mărfurile, serviciile şi lucrările executate
inclusiv în scopuri de protecţie a mediului prin intermediul proiectelor de asistenţă tehnică
vor beneﬁcia de acelaşi tratament ﬁscal.
c) Este supus accizelor importul combustibilului şi uleiurilor tehnice în conformitate cu cotele
stabilite în anexa la titlul IV din Codul Fiscal (nr. 1163-XIII din 24.04.1997 cu modiﬁcările
ulterioare; vezi impedimentele enumerate în Tabelul 3.5.).
d) Legea nr. 1041-XIV din 15.06.2000 privind ameliorarea prin împ
î ădurire a terenurilor
degradate prevede că pentru terenurile respective, care pot ﬁ reabilitate prin împădurire,
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deţinătorii nu sunt obligaţi să achite impozite sau taxe conform prevederilor legale în vigoare,
timp de 25 ani de la data împăduririi terenurilor în cauză. În acest mod, stabilind facilităţi la
plata impozitului funciar, a fost creat un instrument, care a stimulat deţinătorii de terenuri
să opteze pentru restabilirea terenurilor degradate (vezi impedimentele în Tabelul 3.5.).
Tabelul 3.5. Impedimente şi necesităţi sinergetice de capacitate la nivel sistemic ce ţin de sistemul de
impozitare şi impactul ecologic al acestuia
Impedimente de capacitate

Necesităţi de capacitate

Ultima revizuire a cotelor accizelor pentru produsele petroliere
şi uleiurile tehnice a fost operată în anul 2002; astfel, în
condiţiile în care dinamica inﬂaţiei este puţin prognozabilă
chiar şi pe durate scurte, nu este justiﬁcată o ajustare la
intervale mai mari de un an.

Introducerea unei practici de ajustare pe o bază
permanentă a cotelor accizelor şi plăţilor pentru
importul, utilizarea, comercializarea mărfurilor,
serviciilor, lucrărilor care pot cauza prejudicii mediului
înconjurător; de asemenea, revederea permanentă a
cotelor accizelor la importul combustibililor şi uleiurilor
tehnice în funcţie de rata inﬂaţiei.

Prevederea conform căreia pentru terenurile degradate, care
pot ﬁ ameliorate prin împădurire, deţinătorii nu sunt obligaţi
să achite impozite sau taxe conform prescripţiilor legale
în vigoare, timp de 25 ani de la data împăduririi lor, nu este
inclusă şi în cadrul normativ, care vizează nemijlocit acest tip
de impozite; drept consecinţă, pot apărea confuzii referitor la
legalitatea prevederii, ţinând cont de primordialitatea unor sau
altor legi în anumite circumstanţe; totodată, este problematic şi
accesul persoanelor cointeresate la informaţia respectivă.

Prevederi clare în actele normative generale (Codul
Fiscal, Legea Bugetului etc.) conform prevederilor
din actele normative speciﬁce (Legea privind poluarea
mediului, Codul Funciar etc.), spre ex.: includerea
în Legea Bugetului a aspectelor aferente impozitului
funciar, a clauzei, conform căreia sunt scutiţi de plata
impozitului funciar deţinătorii de terenuri degradate,
care sunt ameliorate prin împădurire.

Codul Funciar (Legea nr. 828-XII din 25.12.1991), Art. 81
prevede scutirea de plată pentru terenurile aﬂate în stadiu de
valoriﬁcare agricolă sau de îmbunătăţire a stării lor în perioada
efectuării lucrărilor prevăzute de proiect, dar legea nu speciﬁcă,
în mod clar, pentru care plăţi vor ﬁ acordate aceste scutiri; în
plus, prevederile menţionate nu sunt corelate cu prescripţiile
legilor care vizează regimul ﬁscal.

Includerea în Legea Bugetului şi în Codul Fiscal a
scutirilor de impozitul funciar pentru categoriile de
terenuri indicate în Art. 81 din Codul Funciar şi Art. 17
al Legii pentru ameliorarea prin împădurire a terenurilor
degradate.

Codul Fiscal (Art. 24) prevede anumite deduceri din proﬁt în Completarea şi modiﬁcarea Codului Fiscal privind:
scopul impozitării.
- includerea înlesnirilor la plata impozitului funciar
Cheltuielile aferente plăţilor pentru poluarea mediului nu sunt
pentru terenurile care pot ﬁ ameliorate prin
speciﬁcate în Codul Fiscal.
îmbunătăţiri funciare;
În condiţiile în care Codul Fiscal a fost aprobat în anul 1997,
- deducerile din impozitul pe proﬁt a cheltuielilor
iar Legea privind plata pentru poluarea mediului – în 1998,
aferente plăţilor pentru protecţia mediului;
devine problematică legalitatea aplicării acestui instrument
- deducerile din impozitul pe proﬁt pentru investiţiile
economic.
prietenoase mediului (mijloace ﬁxe cu grad redus
de poluare, activităţi de îmbunătăţire a calităţii
solului etc.);
- acordarea de facilităţi ﬁscale şi creditare pentru
proiectele investiţionale realizate în scopul
reducerii consumului de resurse naturale şi
protecţiei mediului, conform Art. 15 al Legii cu
privire la resursele naturale.

e) În conformitate cu Legea nr. 1540-XIII din 25.02.1998 privind plata pentru poluarea
mediului, plata pentru importul mărfurilor care, în procesul utilizării lor, cauzează poluarea
mediului, se stabileşte faţă de persoanele ﬁzice şi juridice care importă astfel de mărfuri şi este
vărsată, înainte de momentul trecerii frontierei, în contul Fondului Ecologic Naţional (FEN).
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Aceste mijloace sunt destinate exclusiv ﬁnanţării cheltuielilor pentru colectarea şi sortarea
deşeurilor formate, pentru susţinerea întreprinderilor de prelucrare sau de neutralizare a
deşeurilor, precum şi pentru ameliorarea calităţii bazinului aerian. Respectiva prevedere
constituie, pe de o parte, o barieră pentru importatori, întrucât nu încurajează importul
unor astfel de mărfuri, iar, pe de altă parte, este un instrument de generare a veniturilor
utilizate în scopul protecţiei mediului.
f) Legea nr. 1540-XIII din 25.02.1998 privind plata pentru poluarea mediului (Art. 13) prescrie
că plata pentru emisiile de poluanţi în mediul ambiant şi depozitarea deşeurilor de producţie
în limitele normativelor stabilite este trecută de către plătitor la rubrica cheltuieli de producţie,
adică este deductibilă din punctul de vedere al plăţii impozitului pe venit. De notat că plata
ce depăşeşte normativele stabilite se efectuează din contul proﬁtului ce rămâne la dispoziţia
plătitorului după achitarea impozitului pe venit (vezi impedimentele în Tabelul 3.5.).
g) Art. 81 din Codul Funciar (aprobat prin Legea nr. 828-XII din 25.12.1991) prevede scutirea
de plată pentru terenurile aﬂate în stadiu de valoriﬁcare agricolă sau de îmbunătăţire a
stării lor în perioada efectuării lucrărilor prevăzute de proiect. În acest mod, este instituit
instrumentul necesar pentru a le crea deţinătorilor de teren condiţii ce le-ar permite să
execute lucrări de restabilire a calităţii solului (vezi impedimentele în Tabelul 3.5.).
h) Taxa pentru resursele de lemn este determinată în conformitate cu Legea Bugetului,
ﬁind revizuită în funcţie de dimensiunile copacului tăiat. Menţionăm că în anul 2003 a fost
introdusă o modiﬁcare importantă în acest sens, taxa pentru lemnul tăiat – pe picior – ﬁind
majorată de aproape două ori comparativ cu anii precedenţi.
II. Evaluarea resurselor naturale
În principiu, cauzele economice ale degradării mediului rezidă în mecanismele de
stabilire a preţurilor şi în generalizarea sărăciei. Pentru ca o piaţă să funcţioneze adecvat
în condiţiile unei economii moderne, este necesar să ﬁe respectate anumite principii legate
de deﬁnirea drepturilor de proprietate asupra resurselor naturale, liberalizarea preţurilor de
comercializare şi transparenţa pieţei.
Dat ﬁind faptul că în RM resursele naturale sunt în mare parte proprietate a statului, iar
faza incipientă de dezvoltare a pieţei nu-i permite acesteia o transparenţă adecvată, ne vom
referi în mod special la modul de evaluare a resurselor funciare şi la potenţialul de dezvoltare
a pieţelor pentru acestea. Drept bază normativă pentru evaluarea terenurilor serveşte Legea
privind preţul
ţţul normativ al pământului, care se aplică în următoarele cazuri: excluderea unor
loturi din categoria terenurilor cu destinaţie agricolă şi din cea a fondului silvic, precum şi
din circuitul agricol şi atribuirea lor la alte categorii de terenuri; exproprierea deţinătorilor
de terenuri; vânzarea-cumpărarea loturilor de pe lângă casă, loturilor aﬂate în folosinţa
întovărăşirilor pomicole şi terenurilor destinate construcţiilor în municipii, oraşe şi sate,
inclusiv a terenurilor aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizează, precum şi a
terenurilor aferente construcţiilor neﬁnalizate; relaţiile de arendă.
Din cele expuse mai sus, devine clar că pentru terenurile utilizate în scopuri de producere
agricolă această lege nu este aplicabilă. Preţul pământului în tranzacţiile de vânzarecumpărare în RM este determinat de către piaţă în baza oscilaţiilor cererii şi ofertei.
Art. 70/4 din Codul Funciar prevede că terenurile supuse consolidării se evaluează în baza
preţului de piaţă, la fel ca şi plantaţiile multianuale, instalaţiile inginereşti, construcţiile
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amplasate pe sectorul de teren supus consolidării. O problemă ce apare în acest context
este următoarea: pe cât de real piaţa stabileşte preţul resurselor date, în condiţiile în care
aceasta este subdezvoltată şi puţin transparentă (Tabelul 3.6.).
De asemenea, resursele regenerabile (lemnul, produsele secundare ale pădurii etc.) sunt
evaluate la preţul de piaţă, adică la preţul unei eventuale comercializări. Până relativ recent,
lista preţurilor minime de vânzare era stabilită de către Agenţia pentru Silvicultură „Moldsilva”.
Pe viitor, aceste preţuri vor ﬁ stabilite în mod individual de către ﬁecare întreprindere silvică.
De menţionat că preţul la respectivele resurse are la bază doar costurile de producţie, neﬁind
luate în considerare alte criterii, ca, de exemplu, limitarea resurselor amintite, serviciile
ecosistemice etc. (Tabelul 3.6.).
Tabelul 3.6. Impedimente şi necesităţi sinergetice de capacitate la nivel sistemic ce ţin de sistemul de
evaluare a resurselor naturale
Impedimente de capacitate

Necesităţi de capacitate

Piaţa resurselor naturale în Republica Moldova este slabă, • Elaborarea bazei metodologice şi normative privind
subdezvoltată, motiv din care preţul
ţţul de piaţă format nu
estimarea valorică a resurselor naturale, precum şi a
reﬂectă valoarea economică reală a pământului şi resurselor
propunerilor privind stabilirea cuantumurilor taxelor
naturale regenerabile;
şi plăţilor pentru valoriﬁcarea zăcămintelor minerale
O astfel de abordare a formării preţurilor
ţţurilor nu permite o evaluare
utile.
adecvată a resurselor respective, altfel spus, asistăm la o • Elaborarea Regulamentului privind tranzacţionarea
incertitudine metodologică în ceea ce priveşte evaluarea;
resurselor naturale prin intermediul burselor de mărfuri,
Piaţa resurselor naturale în Republica Moldova este
precum şi obligativitatea burselor de a face publică
caracterizată printr-un grad foarte redus de transparenţă.
informaţia referitoare la tranzacţiile respective.

III. Amenzi, penalităţi, despăgubiri
ă
ăgubiri
Analizând situaţia creată în domeniul protecţiei mediului la nivel de ţară, putem aﬁrmă că
Guvernul RM are trei opţiuni în acest scop: să educe consumatorii; să stabilească plăţi pentru
exploatarea unor anumite resurse sau să limiteze accesul la acestea; să creeze stimulente
economice bazate pe relaţiile de piaţă pentru a modela atât comportamentul producătorilor,
cât şi cel al consumatorilor.
Considerăm că în RM statul promovează şi aplică o strategie de comandă şi control în
acest domeniu. Cu alte cuvinte, domeniul respectiv este reglementat în conformitate cu
legile şi standardele general acceptate. Aceasta implică aplicarea cotelor sau restricţiilor
pentru utilizarea resurselor regenerabile (resurse cinegetice, piscicole), restricţii privind
emisiile poluante în atmosferă, controlul asupra managementului deşeurilor etc. Controalele
menţionate sunt mandatorii ﬁind operate prin intermediul eliberării licenţelor şi al aplicării
amenzilor sau penalităţilor.
În acest context, subliniem că există anumite dezavantaje în ceea ce priveşte abordarea susmenţionată, ca urmare a faptului că, în unele cazuri, este diﬁcil şi costisitor de a implementa
reglementările respective şi de a urmări executarea lor.
a) amenzi
Răspunderea administrativă pentru încălcarea regimului de protecţie a mediului a fost
prevăzută în Codul cu Privire la Contravenţiile
ţţiile Administrative. Referindu-ne nemijlocit la
amenzi ca la unul dintre instrumentele economice de bază instituite în RM în domeniul
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protecţiei mediului, este de menţionat eﬁcienţa redusă a acestora, generată de următoarele
cauze:
• Nivelul amenzilor a fost foarte redus, variind de la avertisment până la 20 salarii
minime pentru persoanele ﬁzice şi juridice care au încălcat legislaţia respectivă, iar
pentru persoanele cu funcţii de răspundere - de la 20 la 30 salarii minime, în condiţiile
când salariul minim utilizat pentru calcule a fost de 18 lei; cele expuse anterior denotă
eﬁcienţa redusă a pârghiei date ca instrument de modelare a comportamentului
utilizatorilor resurselor naturale;
• Articolele corespunzătoare ale vechiului Cod cu Privire la Contravenţiile
ţţiile Administrative
nu au fost corelate cu realitatea economică, prevederile respective neﬁind revăzute în
ultimii 10-12 ani, în condiţiile în care tabloul macroeconomic în ţară a suferit schimbări
radicale (de menţionat
ţţionat că din 2005 intr
intră
ă îîn
n vigoare noul Cod cu privire la Contravenţiile
ţ
Administrative) ;
• Amenzile nu puteau ﬁ considerate nici măcar un instrument de generare a veniturilor,
întrucât colectarea acestora este legată de proceduri judiciare îndelungate, care implică
o perioadă lungă până la colectare. În plus, unităţile responsabile de gestiunea resurselor
naturale respective, deseori, nu deţin informaţii despre soluţionarea cazurilor de
contravenţii, între organele judiciare şi unităţile respective existând o legătură vagă.
Analizând informaţia din acest capitol referitoare la anul 2001, am constatat că, deoarece
nivelul amenzilor a fost extrem de redus, rata colectării acestora a fost, de asemenea,
neînsemnată. Cele menţionate conduc mai curând la ideea iresponsabilizării persoanelor
care au cauzat prejudicii mediului, decât la capacitatea redusă de plată a acestora. Or,
respectivul instrument economic urma să ﬁe corelat cu metodele de constrângere, în scopul
preocupării şi responsabilităţii publice pentru subiectele legate de protecţia resurselor
naturale (Tabelul 3.7.).
b) despăgubiri
Menţionăm, pentru început, că despăgubirile pentru prejudiciul cauzat mediului reprezintă
mai mult un mijloc de constrângere decât un instrument economic, care ar trebui să implice
funcţii de stimulare şi modelare a comportamentului consumatorilor şi producătorilor.
Oricum, în practică acest instrument nu pare să ﬁe unul coercitiv, menirea lui reducânduse la generarea veniturilor. Sistemul despăgubirilor, la fel ca şi cel al amenzilor, este depăşit
şi nu reﬂectă obiectivele managementului ecologic la nivel global, precum şi practicile
economice actuale. Prin urmare, respectivul sistem nu constituie un instrument coercitiv
pentru cei care cauzează daune mediului.
a) În conformitate cu art. 85 şi 87 din Codul Silvic, pentru încălcarea legislaţiei silvice sunt
percepute amenzi şi despăgubiri. Pentru încălcările stipulate în art. 84 din Codul Silvic
urmează a ﬁ percepute despăgubiri, în conformitate cu anexele 1-15 din codul amintit mai
sus. Analizând utilizarea acestor instrumente în sectorul dat, am constatat următoarele:
• pe parcursul ultimilor ani, s-au menţinut, cu o mică diminuare, contravenţiile în
sectorul silvic, în acelaşi timp îmbunătăţindu-se într-o măsură neînsemnată nivelul
depistării acestor încălcări;
• ca urmare a inﬂaţiei sesizate pe durata ultimilor ani, în RM, chiar şi în cazul unui număr
aproape identic de contravenţii, suma penalităţilor percepute pentru prejudiciul cauzat
mediului (conform informaţiei prezentate de Agenţia pentru Silvicultură „Moldsilva”)
este inferioară celei din anii precedenţi;
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Tabelul 3.7. Impedimente şi necesităţi sinergetice de capacitate la nivel sistemic ce ţin de amenzi,
penalităţi, despăgubiri
Impedimente de capacitate

Necesităţi de capacitate

Amenzile stabilite pentru contravenţiile în domeniul protecţiei
mediului sunt extrem de mici, articolele respective ale vechiului
Cod cu privire la Contravenţiile Administrative neﬁind corelate
în măsura cuvenită cu realitatea economică.

Stabilirea unei metode adecvate şi justiﬁcate de
evaluare a resurselor naturale, care va avea la bază nu
numai costurile de producţie a resurselor regenerabile,
dar şi valoarea lor ecologică, în acest scop ﬁind
necesare:
• scheme de treining pentru obţinerea cunoştinţelor
referitoare la practica internaţională de evaluare;
• dezvoltarea capacităţilor pentru adaptarea
practicilor externe la necesităţile interne.

Valoarea despăgubirilor pentru contravenţiile aferente Revederea cuantumului amenzilor şi despăgubirilor
domeniului protecţiei mediului este inﬁmă, fapt care nu conduce pentru contravenţiile în domeniul protecţiei resurselor
la eﬁcientizarea instrumentului de modelare a comportamentului naturale.
utilizatorilor resurselor naturale.
Colectarea amenzilor de către organele de resort este legată Delimitarea clară a responsabilităţilor în scopul unei
de proceduri judiciare îndelungate, între organele judiciare şi conlucrări eﬁciente şi al sporirii transparenţei în acest
unităţile implicate în gestionarea resurselor naturale existând domeniu.
o legătură vagă. Lipsa de informaţie cu privire la soluţionarea
litigiilor în instanţele judecătoreşti şi tergiversarea soluţionării
acestora cauzează pierderea interesului pentru respectivul
instrument de către organele antrenate în gestionarea resurselor
naturale.
Codul Funciar şi Codul Apelor prevede contravenţii care nu Prevederea în actele legislative a tuturor contravenţiilor
ﬁgurau în vechea redacţie a Codului cu privire la Contravenţiile în domeniul resurselor funciare şi acvatice.
Administrative şi, drept consecinţă, nu era clar, în conformitate
cu care acte vor ﬁ sancţionaţi administrativ cei care încalcă
prevederile legilor menţionate. Totodată, nu era prevăzut
instrumentul şi cadrul instituţional necesar funcţionării
mecanismului de control în domeniul dat.
În legislaţia respectivă lipsesc stipulările exacte referitoare la Prevederi strict determinate ale Guvernului (act
modul de compensare a prejudiciilor cauzate persoanelor ﬁzice normativ), care vor stabili modul şi mecanismul de
şi juridice prin realizarea unor măsuri de gospodărire a apelor. compensare a prejudiciilor cauzate persoanelor ﬁzice
şi juridice prin realizarea unor măsuri de gospodărire
a apelor.
Potrivit legii privind protecţia aerului atmosferice, persoanele
ﬁzice şi juridice, care prin activitatea lor au provocat poluarea
aerului atmosferic, sunt obligate să repare prejudiciul cauzat în
modul prevăzut de legislaţie. Întrucât legea este confuză, apar
neclarităţi ce ţin de modul de aplicare a despăgubirilor în cazul
poluării aerului atmosferic.

Modiﬁcarea şi completarea Legii privind protecţia
aerului atmosferic (Art. 33) – modul de aplicare a
taxelor pentru despăgubirile aferente prejudiciilor
cauzate aerului atmosferic.

• întrucât cuantumul despăgubirilor, ca şi cel al amenzilor, este determinat în funcţie de
salariul minim, care constituie 18 lei, iar mărimea acestui cuantum nu a fost revăzută în
contextul actualelor tendinţe economice, s-a diminuat eﬁcienţa pârghiilor de stimulare
a utilizării raţionale a resurselor forestiere. Astfel, deşi valoarea despăgubirilor şi
amenzilor este derizorie, constatăm o rată extrem de redusă a colectării acestora.
• o problemă acută cu care se confruntă organul de administrare în sectorul forestier
este relaţia cu organele judiciare. La acest capitol se constată o colaborare anemică
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între structurile amintite şi, drept urmare, o lipsă critică de informaţii cu referire la
soluţionarea litigiilor silvice. Ca rezultat, nu se poate vorbi despre utilizarea efectivă a
instrumentelor economice pentru argumentarea unor decizii manageriale strategice,
ca, de exemplu, direcţia de modiﬁcare şi perfecţionare a managementului pazei
pădurilor;
• sumele încasate pentru repararea prejudiciului şi amenzile sunt virate în favoarea
deţinătorilor de terenuri silvice, mijloacele respective ﬁind utilizate pentru realizarea
măsurilor orientate spre conservarea acestor valoroase resurse naturale (Tabelul
Tabelul 3.7.).
T
b) Legea nr. 1422-XII din 17.12.1997 privind protecţia
ţţia aerului atmosferic menţiona că
persoanele ﬁzice şi juridice, care prin activitatea lor au provocat poluarea aerului atmosferic,
sunt obligate să repare prejudiciul cauzat în modul prevăzut de legislaţie. Repararea
prejudiciului se face benevol sau în baza deciziei instanţei judecătoreşti, în corespundere cu
taxele aprobate şi metodologia de calculare a cuantumului plăţii pentru prejudiciul cauzat,
iar în lipsa acestora – în mărimea cheltuielilor suportate de facto pentru restabilirea stării
aerului atmosferic, luându-se în calcul pierderile suportate. Menţionăm că legea nu speciﬁcă
cu exactitate modul de stabilire a plăţii pentru prejudiciul cauzat, fapt care generează confuzii
în ceea ce priveşte modalitatea de aplicare a acestui instrument.
c) Art. 24 din Codul Funciar aprobat prin Legea nr. 828-XII din 25.12.1991 prevede că
proprietarul funciar care, ffără motive întemeiate, nu cultivă terenurile agricole şi nu ia
măsuri pentru protecţia şi ameliorarea solului este sancţionat administrativ în conformitate
cu legislaţia în vigoare. De notat că Codul cu privire la Contravenţiile
ţţiile Administrative (Art. 52)
nu prevede amenzi pentru încălcările respective.
d) În conformitate cu Art. 42 din Codul Apelor aprobat prin Legea nr. 1532-XII din 22.06.1993,
prejudiciile cauzate persoanelor juridice sau ﬁzice prin realizarea unor măsuri de gospodărire
a apelor, precum şi prin sistarea sau modiﬁcarea condiţiilor de folosinţă a apei, urmează a
ﬁ reparate în cazurile şi în modul stabilit prin hotărâre de Guvern.
e) Art. 107 din Codul Apelor aprobat prin Legea nr. 1532-XII din 22.06.1993 prescrie că
pentru încălcările prevăzute în contextul acestui articol, contravenienţii sunt pasibili de
răspundere civilă, administrativă sau penală. Totodată, Art. 109 stipulează că persoanele
ﬁzice şi juridice sunt obligate să repare prejudiciile aduse prin încălcarea legislaţiei apelor
în proporţiile şi în modul stabilit de legislaţia în vigoare.

3.1.5. Resurse la nivel sistemic
I. Surse naţionale de ﬁnanţare a protecţiei mediului
O problemă majoră cu care se confruntă societatea modernă este degradarea continuă
a capitalului natural. Această degradare este în mare parte un rezultat al investiţiilor
insuﬁciente în sectorul respectiv. Stoparea procesului de degradare cere o perfecţionare
continuă a mecanismelor existente, dezvoltarea altor mecanisme de ﬁnanţare, mai eﬁciente,
precum şi revizuirea politicilor şi practicilor care încurajează activităţile favorabile pentru
mediul înconjurător.
Subiectele ce ţin de dezvoltarea instrumentelor de ﬁnanţare sunt integrate în textul
convenţiilor privind diversitatea biologică, schimbarea climei şi deşertiﬁcarea. Finanţarea
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activităţilor tangente cu obiectivele Convenţiilor de mediu de la Rio, precum şi cu scopurile
de protecţie a mediului în Republica Moldova este realizată din următoarele surse:
• Bugetul de Stat,
• Fondul ecologic naţional,
• Surse proprii ale structurilor de gestionare a resurselor naturale.
În următorii ani, alocările de la Bugetul de Stat vor continua probabil să rămână cele mai
importante surse ﬁnanciare, în poﬁda eforturilor Guvernului RM de a reduce aceste cheltuieli.
De menţionat că în ultimii 15 ani, mijloacele bugetare destinate protecţiei mediului au fost
şi rămân cu mult sub nivelul necesităţilor. De asemenea, nu au existat alocări de la Bugetul
de Stat care ar ﬁ direcţionate nemijlocit pentru implementarea Convenţiilor de mediu de la
Rio de Janeiro. În acest context, subliniem şi ponderea redusă a fondurilor extrabugetare în
ﬁnanţarea activităţilor ecologice (în RM, Fondul Ecologic Naţional (FEN) şi cele 12 fonduri
locale reprezintă un mecanism esenţial de redistribuire şi utilizare a veniturilor generate de
pe urma utilizării instrumentelor economice). În prezent, FEN poate acorda câteva tipuri de
ﬁnanţare: granturi, subsidii pentru achitarea dobânzii,
nzii, credite ffără dobândă sau cu dobândă
boniﬁcată, garanţii pentru împrumuturi. Pentru moment, principala formă de ﬁnanţare de
către FEN o constituie granturile, în practică neﬁind utilizate până acum alte tipuri de
ﬁnanţare.
Aceasta ﬁind situaţia în domeniu la nivel de ţară, avem certitudinea că legislaţia naţională
şi, în special, Legea nr. 1102-XIII din 06.02.1997 cu privire la resursele naturale, creează
premisele necesare pentru a aplica pârghii stimulatorii subiecţilor care investesc mijloace
ﬁnanciare în protecţia mediului. Astfel, sunt prevăzute înlesniri şi facilităţi pentru agenţii
economici în cazul investiţiilor în activităţi, care nu vor prejudicia mediul înconjurător,
precum şi pentru instituţiile ﬁnanciare care vor ﬁnanţa proiecte în domeniul protecţiei
mediului. Însă, deocamdată, aplicarea acestor instrumente nu este posibilă, dat ﬁind faptul
că prevederile referitoare la înlesnirile şi facilităţile respective încă nu au fost incluse în
Codul Fiscal, în Legea bugetului pentru anii corespunzători etc.
O dată cu trecerea, în anul 1999, a ramurii silviculturii la funcţionarea pe bază de
autogestiune, a avut loc reducerea considerabilă a alocaţiilor bugetare. În poﬁda reducerii
acestor alocaţii, veniturile Agenţiei pentru Silvicultură „Moldsilva” cresc, datorită proﬁtului
obţinut din comercializarea masei lemnoase.
a) În conformitate cu Art. 47 din Codul Silvic, activităţile de administrare şi gospodărire
a fondului forestier subordonat organelor silvice de stat sunt ﬁnanţate din alocaţii de la
Bugetul de Stat, din veniturile proprii, precum şi din alte surse, ordonatorul acestor mijloace
ﬁind Agenţia pentru Silvicultură „Moldsilva”. Principalele mijloace utilizate pentru protecţia
resurselor silvice sunt constituite din veniturile realizate de pe urma propriei activităţi,
acestea ﬁind în permanentă creştere (cu 38731.3 mii lei în anul 2003 faţă de 2001). În
acelaşi timp, constatăm reducerea drastică a alocaţiilor bugetare pentru sectorul în cauză,
fapt evident îndeosebi după anul 1999, când silvicultura a trecut la funcţionare pe bază
de autogestiune. Este necesar ca alocaţiile bugetare, precum şi fondurile cu destinaţie de
protecţie a mediului să ﬁe considerabile, în poﬁda eforturilor Guvernului de a menţine la
nivelul actual sau chiar de a reduce aceste fonduri. Astfel, cheltuielile bugetare direcţionate
pentru protecţia mediului au constituit, în anul 2003, 6,2 la sută din totalul cheltuielilor
prevăzute în buget faţă de 6,7 în anul precedent. Toate aceste condiţionează apariţia unei
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confuzii: pădurile din RM au în exclusivitate funcţii de protecţie a mediului înconjurător (Art.
14 (1) din Codul Silvic) sau constituie nişte surse ce asigură ﬁnanţarea acestor scopuri.
Din informaţia referitoare la cheltuielile Agenţiei pentru Silvicultură „Moldsilva” rezultă
creşterea continuă a cheltuielilor organului silvic central. Această creştere e cauzată de
sumele considerabile utilizate pentru paza pădurilor, lucrările de regenerare a fondului
silvic şi cheltuielile administrative. Întrucât la capitolul nivelul contravenţiilor în silvicultură
se înregistrează o reducere neînsemnată a acestuia, iar consumurile pentru utilizarea
instrumentelor administrative (paza pădurilor) cresc, insistăm asupra necesităţii de a dezvolta
instrumente cu caracter de stimulare şi modelare a comportamentului în defavoarea celor
cu caracter de supraveghere şi constrângere. Or, un control excesiv întotdeauna este însoţit
de subiectivism şi ineﬁcienţă.
O problemă aparte ce trebuie evidenţiată în acest context este aspectul legat de ﬁnanţarea
activităţii
ii desf
desfăşurate în cadrul ariilor protejate în RM şi, în special, a rezervaţiilor ştiinţiﬁce.
În ultimul deceniu, situaţia ﬁnanciară a acestora a fost foarte precară. Cu toate acestea,
în ultimii ani, cota investiţiilor proprii a rezervaţiilor ştiinţiﬁce este în continuă creştere,
atingând aproape nivelul celor oferite de către stat. O asemenea situaţie pune sub semnul
întrebării statutul rezervaţiilor ştiinţiﬁce, stipulat în Art. 2 din Legea privind fondul ariilor
naturale protejate de stat.
În condiţiile în care din cauza insuﬁcienţei resurselor ﬁnanciare devine ineﬁcient
managementul ariilor protejate, poate surveni degradarea ireversibilă a respectivului capital
natural, dacă nu va ﬁ luată nici o măsură decisivă în acest sens. Actualmente, rezervaţiile
ştiinţiﬁce se confruntă cu pericole grave cum ar ﬁ păşunatul excesiv, practicarea unei
agriculturi iraţionale, turismul necontrolat, tăierile ilicite şi braconajul. În virtutea celor
expuse mai sus, considerăm că e necesar de a revizui statutul acestor rezervaţii, astfel
încât personalului acestora să-i ﬁe permis, în condiţii legale, să practice anumite activităţi
economice, care nu vor prejudicia diversitatea biologică din zona respectivă. Datorită acestui
fapt, ariile protejate nu vor mai ﬁ în asemenea măsură dependente de ﬁnanţarea statului,
asigurându-şi astfel stabilitatea ﬁnanciară.
Subliniem că, pornind de la practica diferitelor tipuri de arii protejate, managerii acestor arii
trebuie să cunoască
ă opţiunile ﬁnanciare disponibile şi să exploateze căile de diversiﬁcare a
portofoliului de investiţii, astfel încât să poată obţine mijloace din orice surse posibile. Din
acest considerent, este important ca managementul ariilor protejate să ﬁe fundamentat
pe anumite principii, care prevăd că bussines-planurile acestor teritorii trebuie dezvoltate
în contextul general al direcţiilor de activitate şi potrivit cadrului legal al ariilor protejate,
generarea veniturilor devenind un instrument adecvat pentru conservarea biodiversităţii, şi
nu un scop în sine.
b) În conformitate cu Art. 6 din Codul Funciar
Funciar, statul sprijină material, ﬁnanciar şi organizatoric
dezvoltarea tuturor formelor de gospodărire agricolă, tehnologizarea agriculturii în scopul
îmbunătăţirii lucrării şi valoriﬁcării terenurilor cu reducerea corespunzătoare a pierderilor
şi a volumului de deşeuri poluante, efectuarea studiilor de impact ecologic, economic şi
social, care să justiﬁce deciziile de promovare a noilor investiţii în agricultură şi măsurile
de protecţie a terenului ca bază a dezvoltării durabile a gospodăriilor; asigură folosirea
economicoasă a terenurilor şi limitarea suprafeţelor ocupate de construcţii, garantează
dreptul de proprietate şi celelalte drepturi ale deţinătorilor de terenuri.
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Analizând informaţia referitoare la investiţiile publice şi private în acest domeniu, constatăm
o alocare limitată a fondurilor, acestea însumând la ﬁnele anului 2003 doar circa 10,5 mii lei.
Astfel, nu poate ﬁ vorba de un mecanism eﬁcient de plasare a resurselor ﬁnanciare de către
stat în acest domeniu. Totodată, Codul Funciar (Art. 81) stipulează alocarea mijloacelor de la
Bugetul de Stat şi cel local pentru restabilirea terenurilor distruse nu din vina deţinătorilor,
precum şi creditarea avantajoasă în acest domeniu. Menţionăm că, deocamdată, un atare
mecanism pentru realizarea prevederilor respective nu există.
Cu toate acestea, deşi acelaşi act normativ (Art. 96) prevede că mijloacele încasate în urma
aplicării amenzilor sunt vărsate în Bugetul de Stat şi folosite pentru restabilirea, îmbunătăţirea
terenurilor şi sporirea fertilităţii solurilor, totuşi, respectivele articole de cheltuieli nu sunt
strict delimitate în Legea Bugetului.
c) Una dintre sursele principale de ﬁnanţare a activităţilor de protecţie a mediului în
Republica Moldova este sistemul de fonduri ecologice extrabugetare constituit din FEN şi
12 fonduri locale. Fondurile nu sunt persoane juridice independente şi au fost create cu
scopul de a acumula resurse ﬁnanciare suplimentare la cele din Bugetul de Stat pentru
ﬁnanţarea proiectelor de protecţie a mediului şi de restabilire a ecosistemelor naturale.
Resursele ﬁnanciare ale fondurilor ecologice sunt constituite din veniturile colectate de către
acestea. Sursele de bază ale veniturilor acumulate de FEN sunt următoarele: mijloacele
băneşti transferate de la fondurile locale; plăţile pentru emisiile de poluanţi percepute de
la sursele mobile care folosesc benzină (etilată, neetilată), carburanţi pentru motoare de
avion sau motocicletă; plata pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea
mediului. Principalele deﬁcienţe cu care se confruntă FEN sunt următoarele: lipsa unei baze
legale şi normative stabile şi coerente; lipsa unei baze instituţionale bine deﬁnite şi unitare;
absenţa unui sistem clar de management al activităţii fondului; imperfecţiunea sistemuluistandard de raportare; gradul redus de transparenţă a procesului de luare a deciziilor în
cadrul FEN; precaritatea surselor de venituri ale FEN şi utilizarea redusă a mecanismelor de
ﬁnanţare de piaţă (Tabelul 3.8.).
Tabelul 3.8. Impedimente şi necesităţi sinergetice de capacitate la nivel sistemic ce ţin de sursele naţionale
de ﬁnanţare a protecţiei mediului
Impedimente de capacitate

Necesităţi de capacitate

Mijloacele ﬁnanciare bugetare consacrate
protecţiei mediului sunt cu mult sub nivelul
necesităţilor. Nu există alocări de la Bugetul
de Stat prevăzute nemijlocit pentru a
implementa cele trei Convenţii de mediu de
la Rio de Janeiro.

Includerea articolelor de cheltuieli anuale pentru realizarea prevederilor
Convenţiilor de mediu, inclusiv a celor de la Rio de Janeiro în Legea
Bugetului de Stat (compartimentele „Agricultură, gospodăria silvică,
gospodăria piscicolă şi gospodăria apelor” şi „Protecţia mediului şi
hidrometeorologia”), inclusiv a fondurilor speciale (pentru susţinerea
ştiinţei, ecologice, pentru realizarea Programului complex de valoriﬁcare
a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor), şi bugetele locale.

Ponderea redusă a fondurilor extrabugetare Deﬁnirea argumentată a veniturilor fondurilor ecologice, încasarea deplină
în ﬁnanţarea activităţilor ecologice.
a plăţilor stabilite, concentrarea mijloacelor acumulate la realizarea
proiectelor cu efect maxim de nivel local şi naţional.
Finanţarea insuﬁcientă de la buget a
activităţilor de administrare şi gospodărire a
fondului forestier, motiv din care organul de
administrare a acestuia funcţionează pe bază
de autoﬁnanţare, cu valoriﬁcarea mai puţin
durabilă a resurselor silvice.
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Asigurarea unui ﬂux de resurse ﬁnanciare stabil şi avantajos din punct
de vedere ecologic, economic şi social prin dezvoltarea pieţei (cadrul
normativ şi instituţional necesar) pentru resursele naturale regenerabile şi
beneﬁciile oferite de acestea.
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Ariile protejate, în special, rezervaţiile
ştiinţiﬁce denotă o situaţie ﬁnanciară fragilă,
ca urmare a ﬁnanţării insuﬁciente de la
buget.

Restabilirea art. 91 al „Legii privind Fondul ariilor naturale protejate
de stat nr. 1538-XIII din 25.02.1998” în scopul asigurării stabilităţii
ﬁnanciare a acestora. În acelaşi context este important de a revedea
statutul rezervaţiilor ştiinţiﬁce din Republica Moldova, cu scopul de
a le permite să desfăşoare activităţi permise de cadrul legal, pentru ca
acestea să-şi asigure stabilitatea ﬁnanciară; în asemenea condiţii, ar putea
ﬁ introdusă plata la intrarea pe aceste teritorii, care ar constitui o sursă
importantă de venituri pentru stimularea conservării biodiversităţii şi
creşterea preocupării publice vizavi de protejarea acestor teritorii.

FEN nu este o entitate independentă, fapt ce
poate genera conﬂicte de interese; sistemul de
control intern în cadrul FEN şi metodologiile
de evaluare a riscurilor inerente sunt
subdezvoltate, spre deosebire de practica
internaţională în domeniu; transparenţa
activităţii FEN este limitată, neﬁind stipulate
proceduri prompte de raportare şi dezvăluire
a informaţiei.

Modiﬁcarea Regulamentului privind fondurile ecologice în scopul:
• acordării de independenţă juridică şi operaţională Fondului Ecologic
Naţional (FEN);
• implementării sistemului de control intern în cadrul FEN cu evaluarea
riscurilor inerente în activitatea acestora (crearea sistemului de
evaluare a nivelului de compensaţie a prejudiciului cauzat în urma
implementării proiectelor ﬁnanţate);
• aprobarea unor proceduri de gestiune ﬁnanciară a FEN, care ar
permite introducerea compartimentelor privind contribuţia naţională la
proiectele de mediu implementate în cadrul colaborării internaţionale.

Legea cu privire la resursele naturale (LRN) Perfecţionarea cadrului legislativ cu privire la acordarea facilităţilor ﬁscale
prevede acordarea de facilităţi la creditarea agenţilor economici care investesc în tehnologii favorabile mediului şi în
proiectelor investiţionale în domeniul măsurile de conservare a energiei.
protecţiei mediului, precum şi agenţilor
economici care investesc în tehnologii
favorabile mediului, fără a speciﬁca tipul
concret de facilităţi şi mecanismul de
acordare a acestora. Totodată, legislaţia în
vigoare nu conţine prevederi care ar reﬂecta
prescripţiile stipulate în LRN.
Accesul la capital al agenţilor economici este Elaborarea instrumentelor şi mecanismelor pentru stimularea sistemului
încă limitat şi obţinerea împrumuturilor de bancar şi sistemului de creditare pe termen lung, în scopul creşterii
la băncile comerciale pentru achiziţionarea investiţiilor în domeniul mediului.
noilor tehnologii favorabile mediului este
problematică.
Lipsesc oportunităţile
ﬁnanţare.

alternative

de Dezvoltarea mecanismelor non-guvernamentale ajustate la cerinţele
speciﬁce ale ţării (fonduri ecologice de tipul TRUST FUND)

d) Art. 18 (6) prevede că stimularea agenţilor economici orientată spre economisirea resurselor
naturale şi protecţia lor se efectuează prin acordarea de facilităţi la creditarea proiectelor
investiţionale.
Art. 15 din aceeaşi lege prevede într-un mod mai explicit acordarea de facilităţi ﬁscale
băncilor comerciale în cazul creditării proiectelor de mediu, precum şi agenţilor economici
care îşi modernizează pe cont propriu tehnologiile în scopul reducerii consumului de resurse
naturale şi al protecţiei mediului înconjurător.
Totuşi, în contextul cadrului legal actual (Codul Fiscal, Legea bugetului), nu poate ﬁ distins
mecanismul de acordare a acestor facilităţi, neﬁind speciﬁcate nici tipurile facilităţilor
acordate. Astfel, nu putem considera drept reală existenţa unui instrument pentru stimularea
investiţiilor private în domeniul protecţiei mediului.
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e) Legea cu privire la resursele naturale (Art. 15 d) prevede crearea unei bănci ecologice
comerciale specializate. Ţinând cont de tendinţele de dezvoltare a sistemului bancar, precum
şi de practica internaţională în domeniu, crearea unei bănci de acest gen nu este justiﬁcată.
Este recomandabilă dezvoltarea unor fonduri ecologice specializate, apte să atragă surse
ﬁnanciare atât de la sectorul privat, cât şi din diferite surse externe, pe care să le aloce
deopotrivă sub formă de granturi şi de credite.
f) Tranziţia la economia de piaţă a avut un impact deosebit asupra funcţionării instituţiilor
implicate în domeniul protecţiei mediului. Acest impact este în mare parte condiţionat de
insuﬁcienţa resurselor de ﬁnanţare şi de lipsa oportunităţilor de avansare profesională a
angajaţilor din instituţiile amintite mai sus.
II. Surse externe de ﬁnanţare pentru protecţia mediului
Implementarea proiectelor de mediu presupune şi existenţa unor surse externe de ﬁnanţare.
Sursele externe principale de ﬁnanţare a activităţilor de mediu sunt: investiţiile directe, granturile
internaţionale, asistenţa ﬁnanciară şi tehnică acordată de instituţiile internaţionale.
O atenţie considerabilă în ceea ce ţine de programele internaţionale şi instrumentele pentru
suportul ﬁnanciar se acordă următoarelor structuri: GEF (Global Environment Facility),
UNIDO (United Nation Industrial Development Organization), FAO (Food and Agriculture
Organization), EBRD (European Bank for Reconstruction and Development), EIB (European
Investment Bank), CFTF (Commonwealth Fund for Technical Co-operation) şi REC (Regional
Environmental Center). De asemenea, Guvernul RM depune eforturi considerabile în vederea
atragerii coﬁnanţării din partea Uniunii Europene în implementarea activităţilor de mediu
şi prin intermediul Programului TACIS. Injecţiile ﬁnanciare în economia RM au fost şi sunt
extrem de necesare. Totuşi, investiţiile străine directe sunt în continuare modeste.
În RM investiţiile sunt direcţionate preponderent în proiecte mari, în special, în sectorul
de producere. Proiectele mici şi mijlocii, inclusiv în protecţia mediului, sunt neglijate din
lipsa experienţei de realizare a acestora şi din cauza unui risc considerabil în domeniu.
Lipsa resurselor ﬁnanciare necesare pentru protecţia mediului a devenit cronică, astfel încât
urmează să ﬁe creat un cadru care ar permite identiﬁcarea, ﬁnanţarea şi implementarea
proiectelor în domeniile cu tangenţă la protecţia mediului aplicate pe segmente intersectoriale,
în special cu suport al dezvoltării socioeconomice durabile (de ex.: proiecte de eﬁcienţă
energetică, de promovare a surselor regenerabile de energie, de conservare a diversităţii
biologice, combaterea degradării solurilor prin practici de management durabil al solurilor
etc.). În condiţiile în care sistemul bancar naţional are o implicare pur simbolică în ﬁnanţarea
proiectelor, inclusiv a celor de mediu, şi în situaţia unui risc major determinat de instabilitatea
economică, când proiectele nu-şi găsesc o sursă sigură de ﬁnanţare, este necesar să se
întreprindă următoarele acţiuni: a crea scheme de suport ﬁnanciar; a consolida cooperarea
internaţională şi a atrage infuzii ﬁnanciare considerabile în domeniu; a crea sau a consolida
cadrul instituţional pentru ajutoarele ﬁnanciare şi administrarea acestora (Tabelul 3.9.).
Serviciile de consultanţă şi ﬁnanţarea de către terţe părţi a proiectelor în domeniul protecţiei
mediului înconjurător se aﬂă într-o fază embrionară. Urmează să ﬁe lansate şi susţinute
programe specializate de instruire în domeniu.
La modul general, există o necesitate evidentă de consolidare a capacităţii de ﬁnanţare a
măsurilor de mediu prin: dezvoltarea capacităţii pentru o mai bună gestionare şi utilizare
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a resurselor ﬁnanciare existente; sporirea capacităţii de negociere cu agenţiile naţionale
şi internaţionale pentru majorarea sprijinului ﬁnanciar pentru domeniul mediului;
îmbunătăţirea capacităţilor de coordonare şi conlucrare cu agenţiile regionale, globale şi
internaţionale. Domeniile principale de consolidare a capacităţii pot ﬁ sectoarele energetic,
agricol, silvic şi al industriei prelucrătoare.
Tabelul 3.9. Impedimente şi necesităţi sinergetice de capacitate la nivel sistemic ce ţin de sursele externe
de ﬁnanţare a protecţiei mediului
Impedimente de capacitate
Există
oportunităţi
nevaloriﬁcate
privind atragerea surselor ﬁnanciare
din exterior: instituţiile de stat, ONGurile şi comunităţile locale cunosc
superﬁcial sursele de ﬁnanţare externă,
schemele efective ce asigură accesul la
acestea şi posibilităţile pe care le oferă
sursele externe de ﬁnanţare în sprijinul
promovării proiectelor de mediu.

Necesităţi de capacitate
Consolidarea gradului de informare a instituţiilor statului, ONG-urilor
şi comunităţilor locale privind disponibilităţile externe de ﬁnanţare a
problemelor de protecţie a mediului şi schemelor de atragere a investiţiilor
în proiecte de mediu, inclusiv prin elaborarea propunerilor de proiecte
privind consolidarea capacităţilor individuale ale funcţionarilor publici din
cadrul APCe şi APL privind atragerea investiţiilor prin proiecte de mediu, şi
oportunităţile existente în vederea identiﬁcării, pregătirii şi managementului
proiectelor de mediu implementate în scopul realizării obiectivelor
convenţiilor de mediu la care RM este parte.

Aplicarea noii Legi cu privire la investiţii
ţ îîn activitatea de antreprenoriat, care urmează să
ţii
ﬁe racordată la principiile legislaţiei europene în acest domeniu, va permite crearea unor
condiţii mai favorabile şi introducerea garanţiilor stabile de ordin juridic pentru activitatea
investiţională, inclusiv în protecţia mediului. Datorită acumulării şi atragerii resurselor
ﬁnanciare interne şi externe în volume necesare pentru soluţionarea treptată a problemelor
de mediu, va deveni pe deplin realizabil Planul de Acţiuni privind întărirea capacităţilor de
implementare integrată a Convenţiilor de mediu de la Rio de Janeiro pentru perioada 20052010.
III. Atragerea investiţiilor
Din 1991, se depun eforturi considerabile pentru a promova imaginea ţării şi a dezvolta
cadrul necesar favorabil atragerii de investiţii străine.
Spre exemplu, aderarea Republicii Moldova la Agenţia Multinaţională pentru Garantarea
Investiţiilor (AMGI) asigură investitorilor străini despăgubiri în cazul războaielor civile,
tulburărilor politice ori al unor decizii guvernamentale nefavorabile.
Un factor important care impulsionează investiţiile şi cooperarea economică internaţională
şi regională este şi calitatea de membru al RM în cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului
(OMC), calitate ce reclamă respectarea acordurilor acesteia printre care şi TRIMs (Acordul
privind măsurile investiţionale
ţ
ţionale
).
Ca membră a ONU, Republica Moldova este parte la agenţiile specializate ale acestei
organizaţii, precum Banca Mondială (BM) şi Fondul Monetar Internaţional (FMI), care
acţionează în calitate de donatori, inclusiv în domeniul mediului înconjurător.
De notat că un donator potenţial este şi Banca Europeană pentru Investiţii, în cazul
respectării condiţiilor pentru primirea creditelor investiţionale.
Un alt investitor strategic pentru Republica Moldova este Uniunea Europeană (UE): între RM
şi UE a fost încheiat Acordul de Parteneriat şi Cooperare (APC) din 28 noiembrie 1994, care a
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intrat în vigoare la 1 iulie 1998. Astfel, APC a creat cadrul juridic pentru investiţii reciproce,
bazat pe principiile clauzei naţiunii celei mai favorizate şi ale tratamentului naţional.
Amintim, totodată, că pe 13 decembrie 2004, Consiliul afacerilor generale şi relaţiilor externe
al Uniunii Europene si miniştrii de Externe ai statelor-membre ale UE au aprobat Planul de
acţiuni "Republica Moldova–Uniunea Europeană", reaﬁrmând importanţa politicii europene
de vecinătate care vizează proiectarea unui spaţiu de stabilitate, securitate si prosperitate
in întreaga Europă. În conformitate cu prevederile planului menţionat, ﬁnalizarea cu
succes a implementării acestui document va permite RM să solicite schimbarea relaţiilor
sale contractuale cu UE şi plasarea acestora la un nivel calitativ nou. Documentul va ﬁ
implementat în decursul următorilor trei ani (2005-2007), timp în care vor ﬁ efectuate
două evaluări ale reformelor vizate în plan. La realizarea lui vor contribui Guvernul, agenţii
economici şi societatea civilă. UE va acorda asistenţă tehnică RM pentru implementarea
planului, toţi banii ﬁind alocaţi prin programul TACIS (în prezent, se discută posibilitatea
transformării TACIS într-un institut al politicii europene de vecinătate pentru a o face mai
ﬂexibilă şi a majora ﬁnanţarea). Documentul acoperă dialogul politic, reformele şi dezvoltarea
economică, socială, piaţa, cooperarea în domeniile justiţie şi afaceri interne, transport, energie,
telecomunicaţii şi protecţia mediului ambiant. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării
Europene al RM, in calitate de coordonator al implementării acestui plan, monitorizează
procesul de elaborare a Programului naţional de implementare a documentului politic
respectiv, deosebit de important pentru perspectivele europene ale RM.
Tabelul 3.10. Impedimente şi necesităţi sinergetice de capacitate la nivel sistemic ce ţin de ameliorarea
climatului investiţional şi încurajarea investiţiilor pentru protecţia mediului
Impedimente de capacitate

Necesităţi de capacitate

Credibilitatea redusă la nivel
internaţional a RM, instabilitatea
legislativă
(modiﬁcările
frecvente ale legislaţiei în
materie de investiţii), nivelul
înalt al corupţiei, precum şi lipsa
informaţiei relevante privind
oportunităţile
de
investiţii
formează un climat investiţional
nesigur; drept urmare, nu pot
ﬁ atrase decât investiţii străine
modeste, inclusiv în domeniul
protecţiei mediului ambiant.

• Modiﬁcarea cadrului legislativ, inclusiv a legislaţiei ﬁscale, în direcţia amendării
prevederilor de stimulare a investitorilor locali şi străini; aplicarea noii Legi cu
privire la investi
investiţii îîn activitatea de antreprenoriat, racordată la principiile legislaţiei
europene în acest domeniu, va permite crearea unor condiţii mai favorabile şi
introducerea garanţiilor stabile de ordin juridic pentru activitatea investiţională;
• Susţinerea dezvoltării pieţei ﬁnanciare sub aspect instituţional şi de infrastructură
pentru consolidarea rolului sectorului ﬁnanciar în mobilizarea şi circulaţia
resurselor investiţionale, precum şi reducerea riscurilor investiţionale;
• Dezvoltarea infrastructurii regionale în scopul ameliorării activităţii investiţionale
la nivel regional, inclusiv în domeniul protecţiei mediului ambiant;
• Elaborarea instrumentelor şi mecanismelor de stimulare a băncilor pentru oferirea
creditelor pe termen lung, în scopul creşterii investiţiilor în domeniul mediului;
• Desfăş
Desf urarea unui dialog continuu cu reprezentanţii comunităţii investitorilor şi
ai oamenilor de afaceri în scopul optimizării soluţionării problemelor ce ţin de
ameliorarea mediului investiţional, inclusiv prin instituirea şedinţelor anuale cu
reprezentanţii comunităţii donatorilor şi ai sectorului privat;
• Formarea unui sistem eﬁcient de difuzare a informaţiei, destinate atât investitorilor
străini, cât şi celor locali, privind oportunităţile de investire în Moldova, inclusiv
prin elaborarea componentului informaţional în sistemul de Guvernare despre
oportunităţile pentru investiţii în domeniul mediului în RM;
• Elaborarea propunerilor de proiecte privind consolidarea capacităţilor funcţionarilor
APCe şi APL privind atragerea investiţiilor, inclusiv prin proiecte de mediu, şi
oportunităţile existente în vederea identiﬁcării, pregătirii şi managementului
proiectelor de mediu implementate în scopul realizării obiectivelor Convenţiilor
de mediu la care RM este parte.
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Impedimentele principale constatate pe parcursul analizei climatului investiţional în RM şi
nivelului de atragere a investiţiilor, inclusiv pentru protecţia mediului, sunt următoarele:
credibilitatea redusă la nivel internaţional a RM, instabilitatea legislativă (modiﬁcările
frecvente ale legislaţiei în materie de investiţii), precum şi nivelul înalt al corupţiei (Tabelul
3.10.). Toate aceste carenţe pun în faţa Guvernului RM sacina de a întreprinde eforturi
susţinute pentru ameliorarea climatului investiţional şi încurajarea investiţiilor străine,
inclusiv în domeniul protecţiei mediului ambiant, ţinând cont de prevederile Strategiei de
Creştere Economică şi Reducere a Sără
r ciei (2004-2006) şi ale Planului de Acţiuni
ră
ţiuni „Republica
ţiuni
Moldova–Uniunea Europeană”
ă” (2005-2007).
IV. Dezvoltarea şi/sau transferul tehnologiilor avansate favorabile mediului
Potrivit conceptelor de ultimă oră, tehnologiile de mediu contribuie deopotrivă la creşterea
economică, la îmbunătăţirea mediului şi la conservarea resurselor naturale. Trecerea
graduală de la tehnologii de reducere a poluării şi a impactului asupra mediului la tehnologii
integrate nepoluante este un obiectiv al politicii curente de dezvoltare durabilă.
Tehnologiile moderne de mediu includ: tehnologiile integrate ce permit prevenirea poluării
ce ar putea avea loc în procesul de producţie, noile materiale, procesele de producţie cu
un consum redus de resurse şi energie, precum şi know-how-ul de mediu. În general,
există o multitudine de căi pentru transferul tehnologic in domeniul protecţiei mediului,
precum: procurările directe, leasing-ul, franchising-ul, investiţiile străine directe, vinderea
întreprinderilor "la cheie", întreprinderile mixte, subcontractarea, acordurile de coproducere,
de cercetare în comun, exportul de bunuri şi capital, schimbul de personal tehnic şi ştiinţiﬁc,
organizarea de conferinţe ştiinţiﬁco-tehnologice, de saloane comerciale şi expoziţii, instruirea
şi educaţia, vizitele comerciale, programele guvernamentale de asistenţă etc.
La o analiză a transferului tehnologic in domeniul convenţiilor de mediu, constatăm că în
RM situaţia cu privire la utilizarea tehnologiilor moderne în sectoarele ce ţin de cele trei
convenţii de mediu este nesatisfăcătoare. Ţara nu dispune de capacitatea necesară pentru
a implementa în mod eﬁcient diversitatea opţiunilor şi serviciilor tehnologice existente pe
piaţă. Tehnologiile transferate rar îşi ating scopul propus şi, cu trecerea anilor, pierd din
valoare (spre exemplu: aplicarea tehnologiei de cogenerare a energiei electrice şi termice).
Din acest considerent, e necesar de a abilita instituţiile şi organele de stat cu atribuţia de a
promova şi realiza activităţi privind transferul tehnologiilor moderne de mediu şi de a activa
într-o manieră eﬁcientă şi durabilă in această direcţie.
Barierele principale în calea transferului tehnologic către Moldova sunt următoarele:
• situaţia economică diﬁcilă a agenţilor economici, resurse ﬁnanciare limitate începând
cu anii '90 ai secolului XX, nu a permis achiziţionarea şi implementarea tehnologiilor
moderne de mediu, infrastructura şi echipamentele actuale, în mare măsură, ﬁind
depăşite;
• insolvabilitatea populaţiei şi lipsa oportunităţilor şi facilităţilor pentru agenţii economici
reprezintă un impediment în calea investiţiilor locale în tehnologii noi;
• obţinerea împrumuturilor de la băncile comerciale naţionale este problematică, iar
transferul tehnologic prin investiţii directe, întreprinderi mixte etc. este asociat cu
diverse riscuri;
• piaţa energetică nu a fost încă liberalizată, tarifele rămân destul de înalte şi constituie
o piedică în calea transferului de tehnologii, inclusiv pentru instalaţiile energetice;
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• grupurile de interes naţional pot inﬂuenţa asupra alternativelor de tehnologii în favoarea
celor tradiţionale şi mai puţin costisitoare (bunăoară, se achiziţionează tehnologii
tradiţionale ieftine, mai puţin eﬁciente şi cu riscuri relativ mici, dar nu se procură
tehnologii performante, implicit, la costuri mai ridicate);
• costurile pentru măsurile de eﬁcientizare prin transfer tehnologic sunt mari şi le
depăşesc pe cele ale tehnologiilor tradiţionale;
• o cerinţă importantă pentru un acord de transfer tehnologic este garanţia drepturilor de
proprietate intelectuală;; ffără un cadru eﬁcient în acest domeniu, transferul tehnologic
este improbabil;
• motivaţia economică de a investi în eﬁcienţa energetică în Republica Moldova pentru
investitori este slabă.
În temeiul celor aﬁrmate mai sus, rezultă că transferul tehnologic de la ţările dezvoltate
către RM trebuie să devină o preocupare prioritară, inclusiv în contextul integrării europene
a RM şi al alinierii la noile standarde economice şi de mediu. Astfel, se impune imperativul
unei schimbări aproape totale şi cât mai grabnice a tehnologiilor energofage, uzate moral şi
ﬁzic, cu tehnologii noi, mai eﬁciente, cu o productivitate mai ridicată şi cu emisii minime de
poluanţi. De asemenea, este necesar de a lansa programe de informare şi familiarizare cu
tehnologiile moderne - lucru care poate ﬁ realizat de ONG-uri, de instituţiile de învăţământ şi
de cercetare ştiinţiﬁcă; sporirea ponderii întreprinderilor mici şi mijlocii, creşterea economică
în ţară
ă sunt nişte factori decisivi în promovarea transferului tehnologic din străinătate către
RM (Tabelul 3.11.).
Tabelul 3.11. Impedimente şi necesităţi sinergetice de capacitate la nivel sistemic ce ţin de transferul
tehnologiilor favorabile mediului
Impedimente de capacitate
Lipsa unei politici de stat consecvente
în domeniul cercetărilor, dezvoltării
tehnologice şi transferului tehnologiilor
favorabile mediului.

Cadrul legal existent în ţară cu privire
la facilitarea transferului tehnologic
este slab dezvoltat.

Nu există un mecanism clar cu privire
la generarea surselor ﬁnanciare pentru
realizarea transferului tehnologic,
inclusiv în domeniul celor trei Convenţii
de mediu de la Rio.
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Necesităţi de capacitate
Promovarea prin intermediul Agenţiei Naţionale de Inovare şi Transfer
Tehnologic (ANITT) şi al noilor Centre de Eﬁcienţă Energetică (CEE) a unor
activităţi consecvente privind transferul tehnologiilor noi prietenoase mediului,
inclusiv:
• Efectuarea studiilor de prognoză, evaluarea tehnologiilor performante în
domeniul celor trei convenţii de mediu şi formularea opţiunilor adecvate
pentru RM;
• Stabilirea unui sistem informaţional cu privire la tehnologiile existente şi
cele noi in domeniul protecţiei mediului, accesibil pentru întreaga ţară;
• Oferirea serviciilor de asistenţă în evaluarea tehnologiilor de mediu.
• Demonstrarea noilor tehnologii, oferirea sprijinului în implementarea
tehnologiilor de mediu etc.
• Consolidarea cadrului legislativ şi de reglementare în susţinerea transferului
tehnologic de mediu către Republica Moldova;
• Consolidarea cadrului legislativ şi de reglementare cu privire la drepturile
asupra proprietăţii intelectuale;
• Elaborarea şi implementarea unui program de aplicare în RM a
Mecanismului de Dezvoltare Non-poluantă în cadrul Protocolului de la
Kyoto a CONUSC.
• Elaborarea şi punerea în aplicare a unui mecanism ﬁnanciar destinat în
particular transferului de tehnologii favorabile mediului;
• Sporirea resursele ﬁnanciare alocate pentru cercetare, dezvoltarea tehnologică
şi demonstraţii;
• Facilitarea resurselor ﬁnanciare alocate pentru a sprijini transferul de
tehnologii favorabile mediului către întreprinderile mici şi mijlocii.
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Lipsa informaţiei cu privire la • Colectarea, sistematizarea datelor în domeniul tehnologiilor de mediu şi
promovarea intersectorială a prioritătransferului tehnologic şi schimbul de informaţii între instituţiile statului,
ţilor de mediu, inclusiv a tehnologiilor
precum şi între Republica Moldova şi la nivel regional şi internaţional;
prietenoase mediului.
• Crearea unei baze de date cu un larg acces privind tehnologiile noi, favorabile
mediului, aplicate în sectoarele relevante pentru cele trei convenţii de
mediu;
• Elaborarea şi promovarea programelor de informare şi sensibilizare în
domeniul tehnologiilor noi de mediu;
• Organizarea conferinţelor, seminarelor şi atelierelor de lucru privind
informarea şi instruirea în domeniul noilor tehnologii favorabile mediului;
• Oferirea de informaţii cu privire la beneﬁciile multiple ale noilor
tehnologii.
Pregătirea profesională a cadrelor în • Statul trebuie să consolideze pregătirea şi instruirea cadrelor în domeniul
domeniile vizate de cele trei Convenţii
cercetare şi dezvoltare tehnologică;
de mediu lasă de dorit, de asemenea, • Statul urmează să instituie consilii ramurale pentru evaluarea necesităţilor
se constată o lipsă de cunoaştere în
tehnologice şi realizarea prognozelor pe ramuri ale economiei naţionale.
domeniul transferului tehnologiilor
prietenoase mediului.

V. Sfera dezvoltare-cercetare şi mobilizarea ştiinţei
E cunoscut faptul că sistemul cercetare-dezvoltare poate exista dacă ﬁnanţarea sa nu
coboară sub nivelul critic de 0,4% din PIB. Or, în Republica Moldova acest parametru n-a
urcat mai sus de 0,18-0,20% în ultimii zece ani. Iar pentru a inﬂuenţa pozitiv economia ţării
sunt necesare investiţii de peste 1% din PIB. De aceea, va ﬁ nevoie de eforturi considerabile
din partea Guvernului, astfel încât în viitorii 3-4 ani nivelul ﬁnanţării sferei cercetaredezvoltare să ﬁe majorat de la circa 70 de milioane lei (nivelul actual) la 350-400 milioane lei.
Desigur, sunt necesare măsuri de atragere a resurselor ﬁnanciare extrabugetare, în special
din sectorul privat, precum şi investiţii externe.
O condiţie obligatorie a îmbunătăţirii activităţii de cercetare-dezvoltare este crearea unui
nou cadru legislativ-normativ. În prezent, există condiţii favorabile pentru aceste activităţi,
create o dată cu aprobarea de către Parlamentul Republicii Moldova a Codului cu privire la
Ştiinţă şi Inovare (Hotărârea Parlamentului nr. 259-XV din 15 iulie 2004).
Întărirea capacităţii de implementare a rezultatelor cercetărilor ştiinţiﬁce
iﬁce e de neconceput ffără
crearea infrastructurii cuvenite, care lipseşte în Republica Moldova. Astfel, fondarea, conform
prevederilor Codului cu privire la Ştiinţă şi Inovare al Republicii Moldova, a Agenţiei Naţionale de
Inovare şi Transfer Tehnologic creează premisele necesare pentru demararea acestei activităţi.
În continuare, urmează să ﬁe creată infrastructura pentru inovare şi transfer tehnologic:
parcuri tehnologice, centre, business-incubatoare etc. Realizarea politicii în domeniul inovării
şi transferului tehnologic se bazează pe înﬁinţarea unui sistem ce ar permite, în termene
restrânse şi cu eﬁcacitate sporită, să se implementeze în producţie realizările potenţialului
intelectual şi tehnico-ştiinţiﬁc, în special elaborările ce ţin de domeniile schimbarea climei,
conservarea biodiversităţii şi combaterea deşertiﬁcării în Republica Moldova.
Practica mondială demonstrează că este mai raţional să ﬁe create ﬁrme de inovare mici şi
mijlocii sau să ﬁe reproﬁlate cele existente, care în timp scurt şi cu cheltuieli minime pot realiza
produse ﬁabile şi competitive. În ţările dezvoltate asemenea ﬁrme asigură implementarea a
aproximativ jumătate din toate inovaţiile şi anticipă o treime din cele mari.
Sprijinul acordat managementului de mediu de către sfera cercetare-dezvoltare poate ﬁ
îmbunătăţit şi multiplicat numai în condiţiile ridicării substanţiale a nivelului cercetărilor
ştiinţiﬁce. Însă în condiţiile actuale, când cercetările se efectuează în cadrul unor teme
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înguste, de către colective din doar 2-3 persoane, pe arii mici nereprezentative şi cu o dotare
tehnică inﬁmă, realizarea acestor obiective este problematică. Evident, sunt necesare noi
forme de organizare şi gestionare a ştiinţei.
Una dintre aceste forme este organizarea cercetărilor ştiinţiﬁce în cadrul programelor de
stat de cercetare-dezvoltare. Programul de stat permite concentrarea unor surse ﬁnanciare
considerabile şi a potenţialului uman existent în ţară şi peste hotare pentru rezolvarea unor
probleme cardinale, inclusiv de mediu. Având un caracter interdepartamental, interramural,
programul de stat poate depăşi mai uşor interesele înguste ale unor instituţii aparte,
transformându-le în interese ale societăţii în ansamblu.
În contextul celor menţionate mai sus, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare
Tehnologică al AŞM va anunţa ﬁnanţarea unor proiecte de granturi pentru cercetări ştiinţiﬁce
în domeniul protecţiei mediului ce derivă
ă din direcţiile strategice de cercetare-dezvoltare
pentru anii 2006-2010 (Boxa 3.1.).
Boxa 3.1. Direcţiile strategice de cercetare-dezvoltare îîn Republica Moldova pentru anii 20062010
• Realizarea cercetărilor ştiinţiﬁce la nivelul molecular al genomului uman, al plantelor, virusurilor
şi bacteriilor;
• Controlul genetic molecular al expresiei diferenţiate a genelor plantelor;
• Biotehnologii avansate cu destinaţie îîn agricultură, acvacultură, industria alimentară şi în
î
medicină;
• Elaborarea tehnologiilor moderne in baza utilizării agrobiodiversităţii genofondurilor îîn domeniul
ﬁtotehniei şi zootehniei;
• Noi tehnologii de fabricare a produselor alimentare şi asigurarea inofensivităţii acestora;
• Tratarea şi valoriﬁcarea deşeurilor din industria vinicolă a Republicii Moldova şi obţinerea
produşilor noi;
• Principii şi procedee tehnologice de diminuare a consecinţelor calamităţilor naturale (secetă,
î
înghe
ţuri etc.) asupra plantelor de cultură;
• Elaborarea sistemelor ecologice inofensive de protecţie integrată a plantelor şi obţinerea
producţiei agricole calitative, ecologic pure şi competitive;
• Tehnologii şi tehnici electro-ﬁzico-chimice pentru relansarea economiei naţionale;
• Nanotehnologii, materiale noi multifuncţionale şi microsisteme electronice;
• Elaborarea şi implementarea procedeelor tehnologice avansate şi a utilajului modern la
producerea şi prelucrarea materiei prime – plnte aromatice şi medicinale;
• Sporirea eﬁcienţei complexului energetic;
• Elaborarea tehnologiei de producere şi utilizare a surselor energetice regenerabile în
î baza
materiei prime agricole;
• Elaborarea sistemelor informaţionale pentru managementul ecologic;
• Elaborarea măsurilor de protecţie a ecosistemelor naturale şi antropice din Republica Moldova;
• Estimarea stării de calitate a resurselor funciare, elaborarea sistemului de sporire a fertilităţii
solului;
• Impactul modiﬁcărilor globale ale mediului geograﬁc asupra stabilităţii geosistemelor;
• Diversitatea şi funcţionarea comunităţilor ﬂoristice şi faunistice, elaborarea recomandărilor de
conservare a genofondului şi menţinerea echilibrului ecologic.

Luând în consideraţie costul considerabil al acestor programe (cca 120 milioane lei) pentru
bugetul Republicii Moldova, vor ﬁ necesare şi surse extrabugetare (cca 60 milioane lei),
inclusiv surse externe, ceea ce va implica şi sprijinul organismelor internaţionale.
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Un exemplu concludent al dezvoltării politicilor de cercetare şi inovare la etapa actuală
prezintă UE. În anul 2000, la Consiliul European de la Lisabona, şeﬁi de stat şi de guvern
au stabilit pentru UE următorul obiectiv de perspectivă, până în anul 2010: „O economie a
cunoaşterii, cea mai competitivă şi mai dinamică din lume, capabilă de o creştere economică
durabilă, însoţită de o ameliorare cantitativă şi calitativă a ocupării forţei de muncă şi de
o profundă coeziune socială”. Doi ani mai târziu, la Consiliul European de la Barcelona ei
au convenit că investiţiile pentru cercetarea şi dezvoltarea tehnologică din UE trebuie să
crească, tinzând să se apropie de nivelul de 3% din PIB până în anul 2010.
În comunicarea Comisiei Europene din 2002 „Mai multă cercetare pentru Europa” se
subliniază că, dacă doreşte să atingă obiectivele pe care şi le-a stabilit, Europa urmează
să realizeze nişte lucruri esenţiale: o dotare cu resurse umane de caliﬁcare superioară, o
bază solidă de cercetare publică, o cultură dinamică a spiritului antreprenorial, regimuri
adecvate de protecţie a proprietăţii intelectuale, un mediu concurenţial cu un regulament
şi reguli de concurenţă propice pentru cercetare şi inovare, pieţe ﬁnanciare de susţinere,
stabilitate macroeconomică şi condiţii ﬁscale favorabile.
Politicile comunitare în domeniu urmăresc crearea Spaţiului European de Cercetare, care
prevede: optimizarea stocului de resurse şi facilităţi pentru cercetare la nivel european:
centre de excelenţă, centre virtuale, infrastructuri de proporţii etc.; utilizarea mai coerentă a
instrumentelor şi resurselor publice pentru cercetare: coordonarea şi corelarea programelor
şi organizaţiilor de nivel naţional şi european; dinamizarea investiţiilor private în cercetare:
instrumente de stimulare indirectă, instrumente perfecţionate de protejare a proprietăţii
intelectuale; realizarea unui sistem unitar de referinţe ştiinţiﬁce şi tehnice pentru formularea
şi implementarea politicilor comunitare; creşterea numărului şi a mobilităţii cercetătorilor;
creşterea prestigiului carierei ştiinţiﬁce şi a dimensiunii ei europene; creşterea coeziunii şi
atractivităţii spaţiului de cercetare european: întărirea rolului regiunilor, integrarea Vest-Est,
atragerea cercetătorilor de pe alte continente; crearea unei viziuni unitare şi a dimensiunii
europene în privinţa rolului ştiinţei şi tehnologiei în raport cu societatea.
Programele-cadru ale UE, prin care se desfăşoară activităţile de cercetare-dezvoltare la
nivel comunitar, antrenează şi direcţionează resursele şi eforturile de cercetare în direcţiile
indicate, prin programe şi obiective speciﬁce. Direcţiile tematice ale ultimului program (PAM6) sunt următoarele: genomurile şi biotehnologiile pentru sănătate; tehnologiile societăţii
informaţionale; nanotehnologiile şi nanoştiinţele, materiale multifuncţionale şi noi procese
de producţie şi mecanisme; spaţiul şi aeronautica; securitatea alimentară; dezvoltarea
durabilă, schimbarea globală a climei şi ecosistemele; guvernarea într-o societate bazată pe
cunoştinţe.
Un element de bază în direcţia atragerii investiţiilor străine în activitatea de cercetaredezvoltare în Republica Moldova ar putea ﬁ includerea capitolului de mediu în noua
Strategie de integrare a sferei cercetare-dezvoltare din Republica Moldova îîn
n Spaţţiul European
de Cercetare (în curs de elaborare) (Tabelul 3.12.).
Integrarea sferei cercetare-dezvoltare a Republicii Moldova în Spaţiul European de Cercetare
va putea decurge mai rapid şi mai reuşit decât în celelalte domenii. Pentru aceasta, însă,
este nevoie, înainte de toate, de o coordonare excelentă între toţi factorii implicaţi în procesul
amintit.
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Tabelul 3.12. Impedimente şi necesităţi sinergetice de capacitate la nivel sistemic ce ţin de sfera dezvoltarecercetare şi mobilizarea ştiinţei
Impedimente de capacitate
Necesităţi de capacitate
Nerespectarea graﬁcului realizării priorită- • Realizarea priorităţilor strategice ale cercetării-dezvoltării pentru anii
ţilor strategice în domeniul mediului.
2004-2010 (tematica de mediu);
• Elaborarea componentului de mediu a Programului na
naţional pentru
cercetări ştiinţiﬁce;
• Elaborarea şi implementarea Programului privind utilizarea pe larg a
procedeelor biotehnologice.
Existenţa deﬁcienţelor de ordin normativ • Completarea Regulamentului privind modul de ﬁnanţare a sferei
referitoare la domeniul cercetare-dezvolcercetare-dezvoltare cu prevederi noi privind ﬁnanţarea proiectelor cu
tare.
aspect tehnologic;
• Elaborarea Regulamentului privind predarea către producţie a
rezultatelor ştiinţiﬁce recente, materialelor şi tehnologiilor noi.
Lipsa infrastructurii pentru inovare şi • Elaborarea cadrului legal privind crearea infrastructurii inovaţionale
transfer tehnologic (parcuri, centre,
incluzând instituţii ﬁnanciare specializate, fonduri şi agenţii, parcuri
business-incubatoare etc.), care ar contribui
inovaţionale, business-incubatoare în scopul accelerării procesului de
la procesul de aplicare a rezultatelor
aplicare a rezultatelor cercetărilor ştiinţiﬁce, tehnologiilor noi, inclusiv
cercetărilor ştiinţiﬁce şi a tehnologiilor noi
în domeniul mediului;
în domeniul mediului.
• Elaborarea şi implementarea Programului de aplicare a Mecanismului
de Dezvoltare Non-poluantă în cadrul Protocolului de la Kyoto a
CONUSC;
• Elaborarea şi implementarea „Programului privind revigorarea şi dotarea
tehnică a bazelor experimentale ale instituţiilor ştiinţiﬁce şi academice”,
în vederea intensiﬁcării cercetărilor ştiinţiﬁce privind adaptarea la noile
condiţii de mediu;
• Crearea a patru centre de cercetare-dezvoltare de excelenţă (biologie
moleculară, nanotehnologii, ecosisteme şi dezvoltare durabilă, surse
alternative de energie) în vederea ridicării nivelului cercetărilor ştiinţiﬁce
şi inovaţiilor pentru facilitarea implementării noilor tehnologii.
Nivelul redus de pregătire a managerilor • Perfecţionarea managementului naţional prin organizarea stagiilor,
din ministere şi departamente cu atribuţii
seminarelor, zilelor de informare, atelierelor de lucru cu implicarea
la sfera cercetare-dezvoltare, în special în
experţilor din străinătate etc.
domeniul mediului .
Finanţarea insuﬁcientă, la limita existenţei, • Alocarea mijloacelor ﬁnanciare bugetare şi extrabugetare necesare
a instituţiilor de cercetarea-dezvoltare, în
pentru implementarea rezultatelor cercetărilor ştiinţiﬁce, tehnologiilor
special a celor cu proﬁl ecologic.
avansate, mostrelor experimentale.
Cercetările ştiinţiﬁce în domeniul mediului • Trecerea treptată de la gestionarea şi ﬁnanţarea cercetărilor ştiinţiﬁce
se efectuează, de regulă, episodic, pe arii
prin proiecte înguste la programe de stat de cercetare-dezvoltare, ce
mici nereprezentative, iar extrapolarea
ar permite canalizarea unor resurse umane, materiale, ﬁnanciare la
rezultatelor la nivel regional şi naţional este
rezolvarea unor probleme sectoriale la scară naţională şi ridicarea
destul de diﬁcilă.
nivelului cercetărilor ştiinţiﬁce şi a implementărilor.
Lipsa cercetărilor ştiinţiﬁce profunde în • Includerea capitolului de mediu în noua Strategie de integrare a sferei
domeniul mediului la nivel regional şi
cercetare-dezvoltare din Republica Moldova în Spaţiul European
transfrontalier.
de Cercetare în scopul diversiﬁcării surselor de ﬁnanţare, ridicării
nivelului investigaţiilor ştiinţiﬁce şi cooperării transfrontaliere, fapt ce
ar spori calitatea investigaţiilor şi cercetărilor ştiinţiﬁce implementate în
domeniul protecţiei mediului ambiant în Republica Moldova.

De asemenea, măsurile cu caracter sistemic vor ﬁ realizate numai în condiţiile perfecţionării
nivelului profesional al managerilor responsabili de domeniu. În acest scop este indicată
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instruirea personalului prin stagii, seminare, ateliere de lucru, zile de informare cu
participarea experţilor din ţară şi de peste hotare.
VI. Sisteme informaţionale şi monitoringul de mediu
La o analiză minuţioasă a stării existente în acest domeniu în cadrul ariilor tematice ce
ţin de convenţiile de mediu concluzionăm că obţinerea datelor reprezentative privitoare la
starea ecosistemelor, dinamica modiﬁcărilor lor, emisiile de gaze cu efect de seră şi calitatea
solurilor ar trebui să se realizeze prin monitoringul ecologic.
Acesta urmează să includă, în primul rând, sistemul de observaţii permanente privind
starea habitatelor şi a factorilor care le populează, sursele staţionare şi mobile ale emisiilor
de gaze cu efect de seră, starea solurilor, dar nu în ultimul rând şi metodologia realizării
observaţiilor în cauză. De notat faptul că în prezent mai favorabilă este situaţia în sistemul
de monitororizare a climei, care funcţionează în corespundere cu prevederile regulamentului
referitor la activitatea meteorologică.
Sistemele informaţionale sunt concepute să asigure suportul în aprobarea diverselor
hotărâri, să inﬂuenţeze oferirea informaţiei de calitate, să contribuie la crearea structurii
organizaţionale şi servesc, de regulă, ca baze de date. La o analiză
ă integrală privind
impedimentele şi necesităţile de capacitate în ceea ce priveşte sistemele informaţionale
relevante pentru cele trei convenţii de mediu constatăm o dispersare a datelor iniţiale în
diferite instituţii,
ii, acestea ﬁind colectate ffără respectarea unei metodologii unice (cu excepţia
datelor hidrometeorologice) (Tabelul 3.13.).
Tabelul 3.13. Impedimente şi necesităţi sinergetice de capacitate la nivel sistemic ce ţin de sistemele
informaţionale
Impedimente de capacitate

Necesităţi de capacitate

Datele relevante ce ţin de cele trei Fortiﬁcarea capacităţii informaţionale a ţării, inclusiv prin desemnarea şi
convenţii de mediu sunt stocate de mandatarea instituţiilor responsabile de colectarea, stocarea, arhivarea şi
diferite instituţii.
asigurarea accesului la informaţia relevantă ce ţine de convenţiile internaţionale
de mediu.
Termeni şi condiţii nedeﬁnite de acces • Deﬁnirea regulilor de acces la date, inclusiv ţinând cont de aspectul de
la bazele de date şi insuﬁcienţa bazelor
conﬁdenţialitate, şi elaborarea unui mecanism eﬁcient de conlucrare şi
de date în domeniul mediului ce pot ﬁ
schimb al informaţiei de mediu;
accesate on-line.
• Dezvoltarea capacităţilor privind accesul on-line la bazele de date de
mediu.
Insuﬁcienţa bazelor de date ce ţin de Crearea bazelor de date incluzând informaţii relevante pentru cele trei
cele trei convenţii de mediu.
Convenţii de mediu de la Rio de Janeiro, inclusiv:
• Inventarierea speciilor rare a ﬂorei şi faunei cu scopul monitorizării în cadrul
Cadastrului Regnului Vegetal şi Animal;
• Crearea Cadastrului naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră
(CNEGES);
• Crearea Sistemului informaţional naţional şi a băncii de date ce se referă la
calitatea solurilor.
Diﬁcultăţi conceptuale în organizarea Modiﬁcarea „Regulamentului privind Sistemul de Monitoring Ecologic
monitoringului, inclusiv speciﬁcarea Integrat” în vederea armonizării acestuia cu sistemele de monitoring relevante
indicatorilor de monitorizare.
pentru cele trei Convenţii de mediu de la Rio de Janeiro şi dezvoltarea sistemului
de indicatori ai monitoringului integrat de mediu.

77

MANAGEMENTUL DE MEDIU. RAPORT NAŢIONAL PRIVIND PRIORITĂŢILE DE CAPACITATE

Imperfecţiunea statisticii naţionale, • Revizuirea statisticii naţionale în scopul armonizării sistemului informaţional
inclusiv a standardelor naţionale de
naţional cu cel internaţional;
mediu.
• Armonizarea standardelor naţionale de mediu cu cele ale Uniunii
Europene.
Dezvoltarea slabă a infrastructurii
Elaborarea şi implementarea Programului privind:
informaţionale şi suport logistic
a) asigurarea cu echipament performant şi consolidarea suportului logistic
insuﬁcient pentru monitoringul de
pentru Sistemul de monitoring Ecologic Integrat;
mediu.
b) asigurarea cu utilaj hidrometeorologic modern în vederea îmbunătăţirii
calităţii monitoringului operativ;
c) reutilarea treptată a posturilor staţionare de control privind emisiile de gaze
poluante şi cu efect de seră în oraşe şi crearea unui sistem unic automatizat
de colectare, prelucrare şi stocare a datelor respective.

În afară de aceasta, nu este stabilită cu precizie perioada de colectare a datelor luate în
studiu şi condiţiile de acces la bazele de date. Insuﬁcienţa specialiştilor de înaltă caliﬁcare
şi a resurselor ﬁnanciare îngreuiază procesul de organizare a bazelor de date.
Monitoringul, adică supravegherea şi controlul, este inevitabil în evaluarea stării diversităţii
biologice, tendinţei de schimbare a climei şi degradării solurilor. Cu toate acestea, în ţară nu
există un sistem integrat de monitorizare privind conservarea diversităţii biologice, emisiile
de gaze cu efect de seră şi calitatea solurilor.
Există diﬁcultăţi conceptuale în organizarea monitoringului integrat de mediu şi la
speciﬁcarea indicatorilor de monitorizare. La momentul actual, insuﬁcienţa echipamentului,
a specialiştilor şi a softurilor necesare stopează dezvoltarea capacităţilor de dezvoltare a
sistemului de indicatori de monitorizare privind conservarea diversităţii biologice, emisiile
GES şi degradarea solurilor şi blochează consolidarea suportului logistic pentru sistemul de
monitoring integrat de mediu.

3.1.6. Procese şi interacţiuni
ţ
ţiuni
I. Participarea publicului îîn procesul decizional de mediu şi accesul la informaţie
Bazele legale ale reglementării accesului la informaţie sunt asigurate, înainte de toate, de
Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29.07.1994. În Art. 34 (1, 2, 3, 4) se stipulează
că “dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate ﬁ
ignorat” şi că “autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure
informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes
personal”, iar “mijloacele de informare publică, de stat sau private, sunt obligate să asigure
informarea corectă a opiniei publice”. De asemenea, în acelaşi articol este speciﬁcat că dreptul
la informaţie nu trebuie sa prejudicieze măsurile de protecţie a cetăţenilor sau securitatea
naţională. Art. 37 (2, 3) stabileşte că statul garantează ﬁecărui om dreptul la accesul liber
şi la răspândirea informaţiilor veridice privitoare la starea mediului natural, la condiţiile
de viaţă şi de muncă, la calitatea produselor alimentare şi a obiectelor de uz casnic, iar
tăinuirea sau falsiﬁcarea informaţiilor despre factorii ce dăunează sănătăţii oamenilor se
interzice prin lege.
Antrenarea publicului în elaborarea şi adoptarea deciziilor de mediu este reglementată de
mai multe acte legislative de mediu: Art. 3(d), Art. 30 din Legea privind protecţia
ţţia mediului
înconjură
înconjur
nconjurător, adoptată prin HP nr. 1515-XII din 16.06.1993; Art. 10, 11, 12, 13, 14 din Legea
privind expertiza ecologică şi evaluarea impactului asupra mediului, adoptată prin HP nr. 851
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din 29.05.1996; Art. 27 din Legea privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului,
adoptată prin HP nr. 835 din 17.05.1996; Art. 20 (3), 29 (4) din Legea cu privire la spaţiile
ţ
ţiile
verzi ale localităţilor
ăţilor urbane şi rurale, adoptată prin HP nr. 591-XIV din 23.09.1999.
ăţ
Cadrul juridic privind participarea publicului în procesul decizional de mediu a fost
perfecţionat după ratiﬁcarea Convenţiei privind Accesul la Informare, Justiţie şi Participarea
Publicului la Adoptarea Deciziilor în Domeniul Mediului (Aarhus, 1998), ratiﬁcată
conform Hotărârii Parlamentului Republicii Moldova (HP) nr. 346-XIV din 07.04.1999. În
vederea îndeplinirii obligaţiunilor de implementare a Convenţiei, în RM a fost elaborat:
Regulamentul privind antrenarea publicului îîn elaborarea şi adoptarea deciziilor de mediu,
aprobat prin Hotărâ
r rea Guvernului Republicii Moldova nr. 72 din 25 ianuarie 2000. Conform
râ
regulamentului respectiv, antrenarea publicului în procesul elaborării şi adoptării deciziilor
de mediu este un act social prin care cetăţenilor li se asigură dreptul şi accesul la luarea
deciziilor, la exprimarea opiniilor cu privire la adoptarea şi realizarea proiectelor de acte
legislative şi a documentaţiei de proiect referitoare la obiectivele şi activităţile economice
preconizate, ce inﬂuenţează sau pot inﬂuenţa starea mediului înconjurător. Regulamentul
prevede că Autoritatea Centrală pentru Mediu (ACM) poartă răspundere deplină pentru
procedura de implicare a publicului în elaborarea actelor legislative şi normative (proiecte
de legi, programe naţionale, regulamente etc.). Autorităţilor Administraţiei Publice Locale
şi ecologice (APL) le incumbă responsabilitatea pentru implicarea publicului în procesul de
elaborare a deciziilor privind activitatea economică, proiectele de construcţie, reconstrucţie
etc. cu impact asupra mediului la nivel local. În funcţie de gradul de complexitate a
activităţilor economice, autorităţile locale urmează să organizeze referendumuri locale,
sondaje sociologice, anchete publice etc., utilizând metodele şi tehnicile speciﬁce enumerate
în regulament. Regulamentul stabileşte că toate cheltuielile legate de procedura de
consultare a populaţiei urmează să ﬁe suportate de persoanele ﬁzice sau juridice interesate
în activitatea economică preconizată. În cazul consultărilor vizavi de programele naţionale,
cheltuielile pot ﬁ asigurate din resursele Fondului Ecologic Naţional. Un alt act relevant în
domeniu este reprezentat de Legea privind accesul la informaţie, adoptată prin HP RM nr.
982-XIV din 11.05.2000 (Boxa 3.2.).
O serie de legi în domeniul protecţiei mediului conţin prevederi ce vizează accesul publicului la
informaţie. Astfel, în Art. 16 (f) al Legii privind fondul ariilor naturale protejate de stat, adoptate
prin HP nr. 1538-XIII din 25.02.1998, se menţionează că „organizaţiile neguvernamentale
au dreptul de a primi informaţii despre mediu”. Potrivit Art. 8 (1) al Legii privind protecţia
aerului atmosferic, adoptată prin HP nr. 1422-XIII din 17.12.1997
17.12.1997, „asociaţiile obşteşti pot
să solicite şi să primească informaţia necesară privind starea aerului atmosferic”.
Art. 29 (3) al Legii privind resursele naturale, adoptată prin HP nr. 1102-XIII din 06.02.1997
06.02.1997,
prevede că „Guvernul, autorităţile administraţiei publice locale, organul de stat abilitat
cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător, precum şi agenţii
economici, prezintă regulat publicului informaţii veridice şi accesibile despre activitatea din
domeniul folosirii resurselor naturale şi protecţiei mediului înconjurător”.
Art. 23 al Codului Silvic, adoptat prin HP nr. 887 din 21.06.1996 stipulează că cetăţenii şi
asociaţiile obşteşti au dreptul să primească de la organele silvice de stat şi de la organele de
stat pentru protecţia mediului înconjurător informaţii despre starea fondurilor forestier şi
cinegetic, măsurile planiﬁcate şi realizate de conservare şi de folosire a acestora.
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Boxa 3.2. Stipulările Legii privind accesul la informaţie
Art. 1 al legii reglementează: raporturile dintre furnizorii de informaţie şi persoana ﬁzică şi/sau
juridică în procesul de asigurare şi realizare a dreptului constituţional privind accesul la informaţie;
principiile, condiţiile, căile şi modul de realizare a accesului la informaţiile oﬁciale, aﬂate în posesia
furnizorilor de informaţii; aspectele accesului la informaţie cu caracter personal şi protecţia
acesteia în cadrul soluţionării problemei accesului; drepturile solicitanţilor de informaţie, inclusiv
a celei cu caracter personal; obligaţiile furnizorilor de informaţii în procesul asigurării accesului la
informaţiile oﬁciale; modalitatea apărării dreptului de acces la informaţie.
În Art. 4 (1) se stipulează că „oricine, în condiţiile prezentei legi, are dreptul de a căuta, de a primi
şi de a face cunoscute informaţiile oﬁciale”.
Conform Art. 6 (1), „drept informaţii oﬁciale sunt considerate toate informaţiile aﬂate în posesia şi
la dispoziţia furnizorilor de informaţii, care au fost elaborate, selectate, prelucrate, sistematizate
şi/sau adoptate de organe ori persoane oﬁciale sau puse la dispoziţia lor în condiţiile legii de
către alţi subiecţi de drept”. Articolul prezintă o trecere în revistă a documentelor purtătoare de
informaţie conform prevederilor legii în cauză.
Art. 7 se referă la cazurile în care accesul la informaţiile oﬁciale este limitat.
Drepturile solicitanţilor de informaţie sunt reﬂectate în Art. 10, iar Art. 11 se referă la obligaţiile
furnizorului de informaţii.
Conform Art. 13 (1), modalităţile de acces la informaţiile oﬁciale sunt următoarele: audierea
informaţiei pasibile de o expunere verbală; examinarea documentului la sediul instituţiei; eliberarea
copiei documentului sau a informaţiei solicitate; eliberarea copiei traducerii documentului,
informaţiei într-o altă limbă decât cea a originalului, pentru o plată suplimentară; expedierea
prin poştă (inclusiv poşta electronică, a copiei de pe document, informaţie, a copiei de pe
traducerea documentului, informaţiei într-o altă limbă, la cererea solicitantului, contra unei plăţi
corespunzătoare.
Art. 13 (2) prevede că extrasele din registre, documente, informaţii, în conformitate cu cererea
solicitantului, pot ﬁ puse la dispoziţia persoanei date, într-o formă rezonabilă şi acceptabilă pentru
aceasta.
Art. 16 al legii se referă la termenele de satisfacere a cererilor de acces la informaţie şi anume:
informaţiile, documentele solicitate vor ﬁ puse la dispoziţia solicitantului din momentul în care vor ﬁ
disponibile pentru a ﬁ furnizate, dar nu mai târziu de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii
de acces la informaţie; termenul de furnizare a informaţiei, documentului poate ﬁ prelungit cu 5
zile lucrătoare de către conducătorul instituţiei publice dacă: (1) cererea se referă la un volum
foarte mare de informaţii care necesită selectarea lor; (2) sunt necesare consultaţii suplimentare
pentru satisfacerea cererii. Autorul cererii va ﬁ informat despre orice prelungire a termenului de
furnizare a informaţiei şi despre motivele acesteia cu 5 zile înainte de expirarea termenului iniţial.
Legea se mai referă şi la cazurile în care accesul la informaţie este refuzat, la plăţile pentru
furnizarea informaţiei oﬁciale, la modalităţile de apărare a dreptului de acces la informaţie şi de
atacare pe cale judiciară a acţiunilor furnizorilor de informaţii.

Conform Regulamentului Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale, adoptat prin HG RM
nr. 679 din 17 iunie 2004, una dintre atribuţiile speciﬁce ale ministerului respectiv este
de a informa permanent populaţia despre starea mediului şi utilizarea resurselor naturale
în ţară, de a asigura accesul publicului la informaţie şi participarea la luarea deciziilor ce
ţin de mediu în conformitate cu legislaţia in vigoare. De asemenea, MERN este responsabil
de: antrenarea mass-media, organizaţiilor neguvernamentale şi populaţiei în procesul de
realizare a acţiunilor în domeniile sale de activitate; informarea publicului larg despre
starea mediului şi utilizarea resurselor naturale în ţară; asigurarea accesului cetăţenilor la
informaţie şi participarea acestora la luarea deciziilor referitoare la mediu. În cadrul MERN,
Direcţia Principală Strategii şi Politici de Mediu este responsabilă de domeniul vizat. Astfel,
unul dintre principalele obiective strategice de mediu pe termen scurt (până în anul 2006) ale
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direcţiei este „sporirea nivelului de cunoştinţe ecologice ale populaţiei, înlesnirea accesului
populaţiei la informaţia despre mediu şi participarea publicului la luarea deciziilor privind
managementul resurselor naturale”.
În Republica Moldova a fost creat Centrul Informaţional de Mediu (CIM) cu suportul ﬁnanciar
al Agenţiei Daneze de Protecţie a Mediului (ADPM) în cadrul proiectului "Asistenţa acordată
Moldovei în implementarea Convenţiei Aarhus"2. Proiectul şi-a propus următoarele scopuri:
a dezvolta capacităţile de gestionare a informaţiei de mediu din cadrul ministerului şi de
difuzare a acesteia în mod pro-activ şi la solicitare (prin inaugurarea Bibliotecii şi a unui
Centru Informaţional de Mediu); a susţine ministerul în eforturile acestuia de a pune la
dispoziţie autorităţilor şi publicului cât mai multă informaţie în format electronic.
CIM-ul are următoarele atribuţii: satisfacerea solicitărilor de informaţie de mediu din partea
funcţionarilor publici şi a publicului larg şi difuzarea în mod pro-activ, a informaţiei de
mediu; crearea bazelor de date electronice care ar satisface necesităţile factorilor de decizie
şi ale specialiştilor ecologişti pe de o parte şi ar ﬁ accesibile în sensul prezentării informaţiei
şi pentru publicul larg, pe de altă parte; gestionarea Bibliotecii de mediu a ministerului.
De notat că în urma reorganizării ministerului, statutul CIM-ului nu este clar; personalul
CIM-ului, care era şi aşa insuﬁcient, a fost redus de la două persoane la o persoană. În
prezent, persoana care asigură activitatea CIM-ului nu mai este funcţionar public în cadrul
ministerului (aşa cum a fost până la reorganizare), ci este angajat al Inspectoratului Ecologic
de Stat. În scopul informării potenţialilor utilizatori despre principalele surse de informaţie
de mediu deţinută de diferite instituţii publice ale RM, a fost elaborat Inventarul informaţiei
ţ
ţiei
de mediu, care poate ﬁ accesat pe pagina Internet a CIM-ului.
De asemenea, Oﬁciul „Biodiversitate” de pe lângă MERN a elaborat mecanismul „clearing
house” şi a dezvoltat o amplă pagină Internet2, care cuprinde mai multe aspecte ale
implementării Convenţiei privind diversitatea biologică şi protecţia biodiversităţii în Republica
Moldova. Astfel, pe această pagină
ă publicul interesat poate accesa: Primul Raport Naţional
cu privire la Diversitatea Biologică, Strategia Naţională şi Planul de Acţiuni în domeniul
Conservării Diversităţii Biologice, legislaţia în domeniul biodiversităţii, textul convenţiei
privind diversitatea biologică, informaţii din Cartea Roşie a Republicii Moldova, baza de date
privind conservarea biodiversităţii, informaţii despre monitoringul biodiversităţii etc.
Tabelul 3.14. Impedimente şi necesităţi sinergetice de capacitate la nivel sistemic ce ţin de participarea
publicului la procesul decizional de mediu şi accesul la informaţia de mediu
Impedimente de capacitate
Participarea insuﬁcientă a publicului în
procesul decizional de mediu şi acces
limitat la informaţia şi legislaţia de mediu.
Informarea insuﬁcientă a publicului
referitor la politica şi activitatea statului în
domeniul mediului înconjurător.

Necesităţi de capacitate
• Îmbunătăţirea calităţii paginilor electronice ale subdiviziunilor MERN
în scopul facilitării accesului la informaţia de mediu;
• Participarea mai largă a organizaţiilor ecologice obşteşti şi a organelor
media în informarea publicului referitor la politica naţională a statului
în domeniul mediului şi referitor la convenţiile internaţionale de
mediu, la care Republica Moldova este parte.

II. Educaţia şi instruirea ecologică a populaţiei
Pentru fortiﬁcarea capacităţilor de realizare a obiectivelor convenţiilor sunt necesare şi
acţiuni de instruire şi sensibilizare a populaţiei, care cuprind:
• crearea sistemului de instruire şi educaţie ecologică la toate nivelurile sistemului de
învăţământ;
2
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• pregătirea şi perfecţionarea cadrelor în domeniul protecţiei mediului şi realizării
obiectivelor convenţiilor de mediu;
• instruirea şi sensibilizarea populaţiei în problemele ce ţin de protecţia mediului, folosirea
raţională
ă a resurselor naturale şi realizarea prevederilor convenţiilor de mediu;
• propagarea cunoştinţelor necesare pentru realizarea obiectivelor convenţiilor de
mediu;
• organizarea de expoziţii, seminare, conferinţe, simpozioane tematice legate de problemele
privind realizarea prevederilor convenţiilor de mediu;
• perfecţionarea programelor de studiu privind planiﬁcarea, dreptul şi managementul
ecologic în instituţiile de învăţământ cu specialităţi în domeniul protecţiei mediului;
• colaborarea cu mass-media şi implicarea activă a organizaţiilor nonguvernamentale de
mediu în propagarea şi realizarea obiectivelor convenţiilor de mediu;
• informarea permanentă a populaţiei despre starea mediului şi utilizarea resurselor
naturale existente în ţară în contextul prevederilor convenţiilor de mediu.
a) Instruirea gimnazială,
ă, liceală şii preuniversitar
ă
preuniversitară
Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului (METS), Departamentele Municipale de
Învăţământ, Direcţiile Generale Raionale de Învăţământ şi instituţiile de învăţământ sunt
responsabile de instruirea gimnazială, liceală şi preuniversitară. Educaţia elevilor în domeniul
protecţiei mediului este efectuată la diferite niveluri, în funcţie de vârsta copiilor, şi are ca
suport legal Concepţia
ţţia dezvoltării înv
î ăţământului îîn
n RM şi Curriculumul disciplinelor.
La începutul anului de studii 2002/2003, în RM, conform datelor statistice3, funcţionau 1580
instituţii preuniversitare, dintre care: şcoli primare – 120; gimnazii – 672; licee – 211; şcoli
medii de cultură generală – 538 şi şcoli pentru copii cu deﬁcienţe în dezvoltarea intelectuală
sau ﬁzică – 39. Numărul total al elevilor cuprinşi în învăţământul primar şi secundar general
a constituit 603,4 mii persoane, înregistrând o reducere cu 15 mii (cu 2%), faţă de perioada
similară a anului precedent, inclusiv două treimi – în localităţile rurale.
Programele educaţionale în problemele de protecţie a mediului se aplică sub următoarele
aspecte: prelegeri şi lucrări practice; cursuri normative şcolare şi liceale; olimpiade în
domeniile ecologiei, biologiei şi chimiei (realizate atât în cadrul liceelor, cât şi în secţiile
extraşcolare); şcoli de vară pentru elevii claselor liceale (seminare şi lecţii în condiţii de
câmp, în sânul naturii).
Educaţia ecologică în şcoală începe la orele de clasă, unde pedagogii abordează sistematic
problemele legate de mediu. Începând cu clasele primare (clasa a II-a), elevii studiază
disciplina „Ştiinţe” în care sunt tratate într-o formă simplă, accesibilă problemele de mediu
pe plan mondial şi naţional şi, în acelaşi timp, se cultivă dragostea faţă de natură. Obiectele
de studiu ce includ subiecte ce ţin de protecţia biodiversităţii se predau în clasele V-IX şi
conţin elemente din botanică, geograﬁe, zoologie, biologie generală şi ecologie.
O abordare mai profundă a problemelor vizate în cele trei convenţii de mediu poate ﬁ înfăptuită
în cadrul ciclului liceal de învăţământ, în cadrul disciplinelor Geograﬁa (clasele X-XII), Biologia
generală (clasa a XII-a) şi Fizica (clasele X-XI). Pentru aceste discipline, cu concursul şi sprijinul
ﬁnanciar al Fundaţiei Soros-Moldova, în cadrul proiectului „Elaborarea curriculumului liceal”,
a fost elaborat un nou curriculum. Iar pentru disciplina „Geograﬁa ﬁzică generală” (cl. a X-a),
în cadrul Proiectului de Reformă a Învăţământului General Obligatoriu în RM, coﬁnanţat de
3
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Banca Mondială, a fost elaborat şi editat un manual. Manualele pentru alte discipline sunt
în curs de elaborare, cea mai aşteptată şi necesară apariţie editorială ﬁind manualul pentru
disciplina „Geograﬁa mediului înconjurător” (clasa a XII-a), ce urmează să conţină asemenea
teme: componentele şi modiﬁcarea mediului; sursele de poluare a componentelor mediului;
protecţia mediului la nivel regional şi global; mediu înconjurător, sistem ecologic, relaţii
cauzale, autoepurarea; modiﬁcările mediului; calamităţile naturale. Apariţia respectivului
manual este dictată
ă de insuﬁcienţa pregătirii în domeniu a cadrelor didactice din şcolile şi
liceele republicii. Se recomandă, de asemenea, ca în acest manual să ﬁe introdusă o temă
specială privitor la obiectivele convenţiilor internaţionale de mediu şi realizarea lor în RM.
O pondere tot mai importantă în domeniul educării şi promovării valorilor universale
de protecţie a mediului o au ONG-urile, în special, cele de tineret. Aceste organizaţii îşi
desf oară activităţile pe întreg teritoriul RM, iar apariţia lor a fost determinată, pe de o
desfăş
parte, de entuziasmul elevilor şi al profesorilor, iar pe de altă parte – de existenţa ﬁnanţării
în cadrul unor proiecte internaţionale.
La nivel de studii preuniversitare pot ﬁ menţionate următoarele instituţii: Colegiul Ecologic
(Chişinău, pregăteşte subingineri în domeniul mediului); Colegiul Silvic (Bălţi, pregăteşte
subingineri în silvicultură) şi Şcoala polivalentă din s. Cuhureşti (pregăteşte pădurari).
Aceste instituţii se confruntă cu probleme comune pentru sistemul autohton de învăţământ
– lipsa de cadre didactice caliﬁcate şi de materiale logistice performante.
În contextul de mai sus, pentru a consolida capacităţile naţionale în domeniul educaţiei şi
instruirii preşcolare, primare, gimnaziale şi liceale se recomandă ecologizarea disciplinelor
şi activităţilor din învăţământ (Tabelul 3.15.).
b) Instruirea universitar
universitară
ă,, postuniversitar
ă
postuniversitară
ă şi activităţile de reciclare a cadrelor
Instruirea universitară4 în
n anul 2002/2003 s-a desf
desfăşurat în 45 de universităţi, academii
şi instituţii, numărul studenţilor constituind 95,0 mii persoane, ceea ce reprezintă cca 262
studenţi la 10 mii locuitori. În domeniul cercetărilor, protecţiei şi managementului de mediu
educaţia universitară se desf
desfăşoară în următoarele instituţii de bază:
- Universitatea de Stat din Moldova (USM): facultăţile biologie şi pedologie, chimie (chimia
industrială şi ecologică), Facultatea de drept (legislaţia de mediu);
- Universitatea de Stat din Tiraspol (UST) (cu sediul la Chişinău): facultăţile biologie şi
chimie, geograﬁe;
- Universitatea Agrară de Stat din Moldova (UASM): Facultatea de agronomie, catedrele
de pedologie şi agrochimie, protecţia plantelor şi Facultatea cadastru şi ingineria
mediului;
- Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM): Facultatea de urbanism şi arhitectură,
specialitatea inginerie şi management în protecţia mediului;
- Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “N. Testemiţanu”: Facultatea de igienă
şi epidemiologie;
- Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, Universitatea de Stat “A. Russo” din
Bălţi şi altele.
În mai multe din universităţile menţionate (spre exemplu, USM, UTM şi UASM) sunt prevăzute
cursuri de protecţie a mediului atât pentru studenţii de la facultăţile cu proﬁl ecologic, cât
4
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şi pentru cei de la alte facultăţi. Introducerea acestor cursuri a fost posibilă ca urmare a
participării cadrelor didactice universitare la diverse proiecte de cercetare internaţională şi
a preluării experienţei în domeniu, inclusiv de la universităţile europene. În acelaşi context,
constatăm că apariţia cursurilor cu speciﬁc de protecţie a mediului şi conservarea energiei
depăşesc ca actualitate strategiile şi programele de acţiuni ale APCe şi APL. Menţionăm şi
conlucrarea slabă între cadrele didactice şi factorii de decizie din ministere şi alte autorităţi
administrative centrale în vederea elaborării, modiﬁcării sau introducerii unor cursuri/teme
noi prevăzute în unele acte legislative.
Asigurarea sectorului forestier cu personal caliﬁcat, cu studii corespunzătoare este
insuﬁcientă, iar UASM este singura universitate care instruieşte specialişti în acest domeniu.
La Facultatea de horticultură a UASM viitorii specialişti în domeniul forestier îşi pot face
studiile la specialitatea „Silvicultură şi grădini publice”.
De asemenea, ar ﬁ necesar ca la catedra „Ecologie” a USM în cadrul specialităţii „Ecologie”
să ﬁe pregătiţi anual specialişti în domeniile: planiﬁcare ecologică; managementul ecologic,
legislaţia ecologică, iar pentru specialitatea „Pedologie şi Agrochimie” în cursul „Pedologie” să
se introducă tema „Procesele de degradare a solurilor, deşertiﬁcarea terenurilor şi metodele
de combatere a acestora”. Ar trebui ca în toate cursurile universitare de protecţie a mediului
să ﬁe introdusă tema ,,Obiectivele convenţiilor internaţionale de mediu şi realizarea lor în
Republica Moldova”.
Educaţia
ţţia ecologică postuniversitară
postuniversitară se asigură de instituţii de proﬁl din ţară şi de peste hotare.
În Republica Moldova acestea sunt: AŞM cu institutele de proﬁl (Institutul de Botanică,
Institutul de Zoologie, Institutul de Microbiologie, Institutul de Geograﬁe, Institutul de
Chimie), Institutul Naţional de Ecologie (INECO), precum şi universităţile de stat menţionate
mai sus (USM, UTM şi UASM). Cu toate acestea, studiile de masterat şi doctorat în domeniul
protecţiei mediului ambiant sunt abia într-o fază incipientă, iar doritorii de a-şi continua
studiile în acest domeniu de multe ori sunt obligaţi să-şi adapteze tematica cercetărilor la
specialităţile existente sau să se înscrie la o instituţie de peste hotarele republicii – în baza
tratatelor de colaborare dintre Guvernul RM şi guvernele altor state, pentru tinerii din RM
se oferă burse speciale de studii în universităţile din România, Ucraina, Rusia, Polonia,
Bulgaria, Turcia şi din alte ţări.
Instruirea doctoranzilor în domeniul forestier şi de protecţie a plantelor în
n RM se desf
desfăşoară
la UASM şi Grădina Botanică; în domeniul conservării energiei şi surselor regenerabile de
energie – la UTM, iar în domeniul protecţiei mediului ambiant – la USM şi UTM.
Perfecţionarea cadrelor în domeniul protecţiei mediului, în funcţie de domeniul de activitate,
se efectuează sistematic în centrele specializate aﬂate pe lângă ministerele de resort, după
cum urmează:
• Academia de Administrare Publică – pentru specialiştii din cadrul APCe şi APL;
• Institutul Naţional de Perfecţionare a Cadrelor Didactice (INPCD) – pentru cadrele
didactice din învăţământul gimnazial şi liceal;
• Centrul de Tehnologii şi Proiectări Forestiere (CTPF) – pentru specialiştii din sectorul
forestier;
• Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu” – specialiştii centrelor
de igienă şi epidemiologie;
• Centrul Republican de Diagnosticare Veterinară (CRDV) al MAIA – pentru specialiştii
laboratoarelor veterinare etc.
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Cursuri (programe) de perfecţionare a specialiştilor există şi în cadrul universităţilor de
stat. Aceste cursuri, de regulă, se desfăşoară sporadic, în funcţie de solicitările primite
sau în cadrul unor proiecte internaţionale, precum cele susţinute de TACIS. În aceeaşi
categorie pot ﬁ înscrise un şir de seminare, conferinţe ştiinţiﬁce şi „mese rotunde” organizate
de cercetătorii de la AŞM, UTM, USM şi ONG-uri desfăşurate în cadrul unor proiecte
internaţionale. Majoritatea acestor acţiuni au un caracter sporadic, de multe ori lipsind
continuitatea şi conlucrarea cu ministerele de resort.
De asemenea, în cadrul ACM şi subdiviziunilor sale Institutul Naţional de Ecologie (INECO),
Inspectoratul Ecologic de Stat (IES) şi Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) în cooperare
cu instituţiile internaţionale (TACIS, BM, Fundaţia Soros-Moldova, USAID, PNUD) au fost
organizate cursuri de instruire şi treninguri în diferite domenii ce ţin de protecţia mediului:
conservarea diversităţii biologice; accesul la informaţia de mediu şi participarea publicului la
elaborarea deciziilor de mediu; sistemul de avertizare în bazinul Dunării; protecţia bazinelor
hidrograﬁce ale aﬂuenţilor râului Prut; certiﬁcarea sistemelor de management de mediu şi a
produselor/proceselor cu impact negativ asupra mediului; dezvoltarea durabilă în teritoriile
din bazinul hidrograﬁc al râului Prut; implementarea surselor de energie regenerabilă ca
mijloc de reducere a emisiilor GES; perfecţionarea monitoringului privind importul/exportul
cloroﬂuorocarburilor (CFC) şi a echipamentului ce conţine CFC; organizarea participării
publicului la luarea deciziilor de mediu; instruirea instructorilor şi tehnicienilor din domeniul
instalaţiilor frigoriﬁce şi altele.
ACM a încheiat în anul 2001 un Acord de colaborare cu Ministerul Educaţiei, Tineretului şi
Sportului privind pregătirea şi reciclarea cadrelor în domeniile: ecologie, protecţia mediului,
urbanistică, amenajarea teritoriului ş. a. pentru a asigura pe viitor necesarul de personal
în sfera protecţiei mediului. Analiza preliminară5 a demonstrat că pentru următorii cinci
ani numai în ACM şi subdiviziunile sale va ﬁ nevoie de a angaja peste 100 de specialişti
din domeniile: ecologie, protecţia mediului, biologie, chimie, pedologie, hidroamelioraţiei,
hidrologie, drept ecologic, economie ecologică, informatică şi altele. Aceeaşi situaţie se
proﬁlează şi în alte ramuri, în special, în învăţământul preuniversitar, care suferă din cauza
insuﬁcienţei de specialişti în aceste domenii. În asemenea situaţie, ar ﬁ necesară o evidenţă
şi o gestionare clară a pregătirii, reciclării şi încadrării specialiştilor caliﬁcaţi în ramurilecheie ale economiei naţionale (Tabelul 3.15.).
c) Sensibilizarea publicului
ACM organizează periodic conferinţe de presă. Spre exemplu, în anul 2002 au fost organizate
18 conferinţe de presă, remise peste 100 comunicate, altă informaţie de interes public. În
anii 2001, 2002, 2003 şi 2004 Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo” şi ACM au
organizat expoziţiile cu participare internaţională “MoldEco”, care au demonstrat un vădit
interes din partea publicului.
ACM şi subdiviziunile lui editează literatură în domeniul de protecţie a mediului ambiant,
inclusiv: rapoarte anuale, culegeri de materiale ale conferinţelor ştiinţiﬁce şi practice,
buletine informaţionale, alte materiale cu caracter analitic şi de sinteză. În anul 2002 ACM
şi INECO au lansat revista ştiinţiﬁcă, de informaţie şi cultură ecologică “Mediul Ambiant”.
Multe materiale importante privind domeniul protecţiei mediului ambiant sunt acumulate
în biblioteca Centrului Informaţional de Mediu (CIM), precum şi în biblioteca INECO.
5
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Tabelul 3.15. Impedimente şi necesităţi sinergetice de capacitate la nivel sistemic ce ţin de educarea,
instruirea şi sensibilizarea ecologică a populaţiei
Impedimente de capacitate

Necesităţi de capacitate

Societatea civilă, funcţionarii • Propagarea prevederilor şi obiectivelor convenţiilor de mediu la care RM este
instituţiilor statale şi private,
parte, a culturii ecologice şi a modului de convieţuire durabilă cu natura; editarea
lucrătorii de rând din economie
materialelor informative cu tematică de mediu, sub formă de broşuri, pliante,
nu conştientizează seriozitatea
placate etc;
problemelor legate de cele trei • Încurajarea întreprinderilor de ramură şi agenţilor economici să imprime pe
convenţii de mediu.
reversul facturilor, materialelor publicitare, pe ambalajul mărfurilor etc. unele
materiale informaţionale ce ţin de tematica de mediu; propagarea culturii
ecologice şi a modului de convieţuire durabilă cu natura;
• Introducerea în activitatea organelor media de stat a planurilor de emisie şi
publicare a materialelor în domeniul ecologiei, inclusiv prin organizarea unor
cicluri de emisiuni TV şi radio consacrate convenţiilor de mediu şi publicarea
articolelor tematice ce ţin de implementarea acestora; cointeresare mass-media
publice de a reﬂecta tematica mediului.
Abordarea superﬁcială a subiectelor • Ecologizarea disciplinelor şi activităţilor din învăţământul preşcolar, primar,
relevante ce ţin de convenţiile de
gimnazial şi liceal prin:
mediu în programele de educaţie şi
a) introducerea în Curriculumul naţional a obiectelor şi conţinuturilor privind
instruire.
protecţia mediului;
b) introducerea în Curriculumul de dirigenţie a obiectivelor şi conţinutului
privind protecţia mediului;
c) introducerea disciplinei obligatorii „Formarea deprinderilor de viaţă” (în
învăţământul preşcolar şi general).
• Elaborarea şi includerea subiectelor relevante în programele de învăţământ şi
actualizarea cu aspecte ce ţin de implementarea convenţiilor internaţionale de
mediu a programelor de pregătire universitară şi post-universitară a ecologilor,
pedologilor, agrochimiştilor, meteorologilor, silvicultorilor, biologilor,
economiştilor, inginerilor, juriştilor, jurnaliştilor etc.;
• Pregătirea individuală prin masterat şi doctorat anual în cadrul specialităţilor
respective de la universităţile din ţară a specialiştilor în domeniile: planiﬁcare
ecologică, evaluarea strategică de mediu, management ecologic, legislaţie
ecologică şi tratate internaţionale de mediu, economia mediului, audit energetic
şi introducerea noilor specializări în Nomenclatorul specialităţilor.
Infrastructura slabă de educaţie, • Perfecţionarea infrastructurii de instruire şi reciclare prin elaborarea cursurilor
instruire şi reciclare a cadrelor în
tematice de perfecţionare continuă a cadrelor în domeniile ce ţin de convenţiile
domeniul mediului şi insuﬁcienţa
de mediu, stabilirea structurii responsabile pentru monitorizarea perfecţionării
materialului didactic la temă.
continue a cadrelor şi introducerea minimului de ore de perfecţionare pentru
accesul la atestare, inclusiv prin:
a) Crearea pe lângă Institutul Naţional de Ecologie a Centrului de Perfecţionare
şi Reciclare a Cadrelor în domeniul protecţiei mediului şi stabilirea cotei FEN
pentru susţinerea activităţii acestuia;
b) Elaborarea unor module de instruire ecologică şi includerea lor în Curriculumul
cursurilor de instruire/reciclare a cadrelor, inclusiv în domeniile ce ţin de
convenţiile de mediu la care RM este parte, pentru autorităţile administraţiei
publice centrale şi locale, ingineri, economişti, medici, învăţători, profesori,
jurnalişti şi alte specialităţi, inclusiv pentru fermieri şi agenţii economici din
agricultură, transport, industrie etc.
Promovarea insuﬁcientă a ex- • Promovarea mai largă a experienţei de succes privind implementarea proiectelor
perienţei de succes privind
de mediu şi popularizarea experienţei pozitive în rândule persoanelor cu putere
implementarea proiectelor de mede decizie, funcţionarilor APCe şi APL şi celor care produc prin activitatea lor
diu.
beneﬁcii comunităţilor locale.
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O importanţă deosebită în educaţia ecologică revine CIM, care este deschis pentru publicul
larg şi pune la dispoziţia solicitanţilor un lot important de materiale din domeniu, oferă acces
la Internet, susţine pagina Web şi difuzează buletine electronice informaţionale care conţin
informaţii despre: activitatea ACM; proiectele de mediu în derulare în cadrul ministerului;
proiecte de acte legislative; activitatea ONG-urilor de mediu; digest ecologic din Moldova.
Un rol aparte în sensibilizarea ecologică îl au conferinţele, seminarele şi şedinţele de lucru
organizate la scară naţională şi regională în probleme de mediu.
Mai multe organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale dau dovadă de activism şi
desf oară un şir de acţiuni precum: publicarea de materiale informative (buclete, pliante,
desfăş
reviste şi manuale); organizarea de seminare şi conferinţe pe teme ecologice şi crearea
centrelor de informare în domeniul mediului. Dintre activităţile
ile importante desf
desfăşurate de
ONG-uri menţionăm crearea, publicarea şi întreţinerea pe Internet a site-urilor destinate
propagării experienţei acumulate, precum şi promovării educaţiei ecologice a populaţiei,
în special a tinerei generaţii. Totuşi, în majoritatea cazurilor, activităţile ONG-urilor sunt
condiţionate de existenţa ﬁnanţării externe.
Publicaţiile privind educaţia ecologică sunt editate de către instituţii de stat şi private, dar
volumul informaţiei este insuﬁcient în comparaţie cu informaţia existentă în alte domenii.
Cele mai cunoscute publicaţii periodice sunt: revista lunară “Natura” (apare din 1989),
revista lunară ecologică pentru copii “Gutta” (fondată în 1996), revistele “Noi”, “Alunelul”
şi “Florile Dalbe”. Fondul Ecologic Naţional şi Centrul Regional de Mediu Moldova (CRM
Moldova) susţin aceste publicaţii. De asemenea, există o serie de publicaţii în probleme de
protecţie a mediului la nivel de raioane, majoritatea ﬁind susţinute de CRM Moldova.
În 2001 au fost lansate publicaţiile
iile CRM Moldova „Buletinul electronic lunar” şi „Buletinul
Informaţional” editat trimestrial. O contribuţie esenţială la sensibilizarea publicului au
programele speciale televizate (ex.: „Vreau să ştiu”, săptămânal) şi radio (ex.: „Ecoterra”,
săptămânal). Emisiuni de acest gen difuzează şi alte posturi radio şi TV. Bunăoară, în anul
2002 au fost difuzate 10 emisiuni şi 24 interviuri pe teme ecologice.
În afară de aceasta, în cooperare cu CRM Moldova au fost organizate întruniri ale ONG-urilor,
vizând problemele actuale din domeniu: mediul şi rolul organizaţiilor obşteşti în educaţia
ecologică, participarea ONG-urilor şi a publicului la procesul de adoptare a deciziilor,
patrimoniul verde al Republicii Moldova şi altele. Până în prezent, au fost organizate patru
foruri naţionale ale ONG-urilor de mediu din Republica Moldova, la care au fost discutate
problemele dezvoltării sectorului neguvernamental de mediu în conformitate cu cerinţele
naţionale şi internaţionale.
III. Cooperarea regională şi internaţională
Declanşarea crizei ecologice în anii ′60-′70 ai secolului XX şi efectele sale – intensiﬁcarea şi
diversiﬁcarea poluării, degradarea generală a stării factorilor de mediu – au impus cooperarea
bi- şi multilaterală dintre state în direcţia soluţionării acestor probleme. Se ştie că orice impact
de proporţii asupra mediului are repercusiuni în afara frontierelor naţionale ale unui stat.
Din acest considerent, putem vorbi de globalizarea anumitor probleme ecologice ce afectează
întreaga omenire precum: diminuarea patrimoniului genetic mondial, subţierea stratului de
ozon, efectul de seră şi încălzirea globală, deşertiﬁcarea etc. Toate aceste probleme necesită
soluţii globale, cu participarea egală şi directă a tuturor statelor lumii.
Un rol tot mai important în globalizarea problemelor protecţiei mediului revine în prezent
factorilor economici. Este evident faptul că statul care adoptă anumite măsuri de ocrotire a
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mediului îşi asumă anumite responsabilităţi ﬁnanciare. În acest cadru general se înscrie şi
aşa-numitul „export” de poluare, direcţionat spre ţările mai puţin dezvoltate. Acest export
are loc datorită preţurilor reduse a produselor agroalimentare poluate care, din cauza
substanţelor nocive pe care le conţin, nu pot ﬁ comercializate pe pieţele statelor dezvoltate,
întrucât concentraţiile de substanţe poluante depăşesc normele ecologice instituite recent.
Un alt aspect al problemei vizează exportul de echipament şi tehnologii învechite, a căror
utilizare este limitată în ţările dezvoltate, dar acceptată de statele în curs de dezvoltare,
ademenite de condiţiile avantajoase de achiziţionare. În ansamblu, aceste fenomene sunt
nişte factori de globalizare a problemelor mediului, care impun cooperarea între state şi
adoptarea unor reguli comune. Mai mult decât atât: intensiﬁcarea procesului respectiv
reclamă şi armonizarea legislaţiei naţionale cu cerinţele internaţionale.
Un şir de instrumente internaţionale în domeniul protecţiei mediului servesc drept soluţii
în aplanarea crizei globale privind protecţia mediului (Boxa 3.3.). De notat că
ă RM a încheiat
acorduri de colaborare bilaterală în problemele de protecţie a mediului cu Ucraina (1993),
Belarus (1994) şi România (1997). Acestea stabilesc cadrul legal al relaţiilor interstatale în
domeniul cooperării regionale şi internaţionale la capitolul mediul ambiant. RM participă activ
şi în programele de cooperare multilaterală, regională cu privire la protecţia bazinelor Mării
Negre şi Dunării. Astfel, în 1993 RM a aderat la Programul regional privind administrarea
ecologică în bazinul Dunării, iar în 1994 a semnat Convenţia şi Declaraţia pentru ﬂuviul
Dunărea. În comun cu România şi Ucraina în prezent se elaborează proiectul de extindere
a Rezervaţiei ştiinţiﬁce „Prutul de Jos” şi conectarea ei la Rezervaţia „Delta Dunării”. O
importanţă majoră au activităţile în comun ale RM şi Ucrainei ce ţin de crearea ariilor protejate
în bazinul de nord-vest al Mării Negre. Este în curs de dezvoltare Proiectul „Managementul
calităţii apei şi protecţiei biodiversităţii din cursul inferior al râului Nistru”. În colaborare
cu Bulgaria, România
nia şi Ucraina, RM participă la elaborarea Proiectului „Coridoarele verzi
pentru speciile migratoare”.
Totodată, sunt necesare activităţile de susţinere şi promovare a conlucrării permanente între
instituţiile şi organizaţiile guvernamentale şi nonguvernamentale, activităţi ce nu ar exclude
cooperarea între oamenii de ştiinţă, care participă la realizarea programelor ce ţin de protecţia
biodiversităţii în această regiune. Elementele de bază ale acestor activităţi pot ﬁ: armonizarea
legislaţiei naţionale cu cea internaţională, inclusiv cu cea a UE; crearea reţelei ecologice
naţionale şi subregionale; crearea şi managementul ariilor protejate transfrontaliere.
O cooperare regională şi internaţională fructuoasă poate ﬁ desf
desfăşurată şi în cadrul celui de al
6-lea Program de Acţiuni pentru Mediu (2001-2010) al UE, numit „Alegerea
Alegerea noastr
noastră, viitorul
nostru”. Programul stabileşte priorităţile
ile pentru un deceniu, relief
reliefând patru arii primordiale,
ce deﬁnesc direcţiile de acţiune ale poluării de mediu în UE: schimbarea climei şi încălzirea
globală, protecţia naturii şi diversităţii biologice, sănătatea
tatea în raport cu mediul, conservarea
resurselor naturale şi gestionarea deşeurilor.
Pentru aceste arii tematice este propus un set de măsuri care prevăd: aplicarea efectivă
a legislaţiei comunitare de mediu în statele-membre; obligativitatea de a analiza impactul
principalelor politici comunitare asupra mediului; implicarea activă a consumatorilor şi
producătorilor în identiﬁcarea de soluţii pentru problemele de mediu; asigurarea accesului
general la informaţiile de mediu cu scopul de a suscita interesul pentru protecţia acestuia.
În plus, PAM-6 prevede şi dezvoltarea a şapte strategii tematice de mediu ce cuprind nişte
aspecte importante: aerul, protecţia şi conservarea mediului marin, utilizarea pesticidelor în
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contextul dezvoltării durabile, mediul urban, reciclarea deşeurilor, gestionarea şi utilizarea
resurselor în perspectiva dezvoltării durabile.
Boxa 3.3. Convenţii internaţionale şi Protocoale adiţionale la care Republica Moldova este parte
• Convenţia privind conservarea vieţii sălbatice şi habitatelor naturale din Europa (Berna, 1979),
ratiﬁcată prin Hotărârea Parlamentului nr. 1546-XII din 23 iunie 1993;
• Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului înconjur
î
ător în context transfrontalier
(Espoo, 1991), ratiﬁcată prin Hotărârea Parlamentului nr. 1546-XII din 23 iunie 1993;
• Convenţia privind efectele transfrontaliere ale accidentelor industriale (Helsinki, 1992), ratiﬁcată
prin Hotărârea Parlamentului nr. 1546-XII din 23 iunie 1993;
• Convenţia privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apă transfrontaliere şi a lacurilor
internaţionale (Helsinki, 1992), ratiﬁcată prin Hotărârea Parlamentului nr. 1546-XII din 23 iunie
1993;
• Convenţia privind diversitatea biologică (Rio de Janeiro, 1992), ratiﬁcată prin Hotărârea
Parlamentului nr. 457-XIII din 16 mai 1995;
• Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite privind schimbările climatice (Rio de Janeiro, 1992), ratiﬁcată
prin Hotărârea Parlamentului nr. 404-XIII din 16 martie 1995;
• Convenţia asupra poluării atmosferice transfrontaliere pe distanţe lungi (Geneva, 1979),
ratiﬁcată prin hotărârea Parlamentului nr. 399-XIII din 9 iulie 1996;
• Convenţia privind protecţia stratului de ozon (Viena, 1995), Protocolul de la Montréal referitor la
substanţele ce distrug stratul de ozon (Montréal, 1979), ratiﬁcată prin Hotărârea Parlamentului
nr. 966-XIII din 27 iulie 1996;
• Convenţia privind controlul transportului peste frontiere al deşeurilor periculoase şi eliminarea
acestora (Basel, 1989), ratiﬁcată prin Hotărârea Parlamentului nr. 1599-XIII din 10 martie 1998;
• Convenţia Naţiunilor Unite privind combaterea deşertiﬁcării în
î ţările afectate de secetă (Paris,
1994), ratiﬁcată prin Hotărârea Parlamentului nr. 257-XIV din 24 decembrie 1998;
• Convenţia privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a ﬂuviului Dunărea (Soﬁa,
1994), ratiﬁcată prin Hotărârea Parlamentului nr. 323-XIV din 17 martie 1999;
• Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la procesul adoptării deciziilor
şi accesul la justiţie privind problemele de mediu (Aarhus, 1998), ratiﬁcată prin Hotărârea
Parlamentului nr. 346-XIV din 7 aprilie 1999;
• Convenţia asupra zonelor umede de importanţă internaţională
ă îîn special ca habitat al păsărilor
acvatice (Ramsar, 1971), ratiﬁcată prin Hotărârea Parlamentului nr. 504-XIV din 14 iulie 1999;
• Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice (Bonn, 1979), ratiﬁcată
prin Legea nr. 1244 -XIV din 28 septembrie 2000;
• Acordul privind protecţia liliecilor din Europa şi Acordul privind protecţia păsărilor migratoare de
apă africo-eurasiatice, ratiﬁcat prin Legea nr. 1244 - XIV din 28 septembrie 2000;
• Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi ﬂoră pe cale de dispariţie
(CITES) (Washington, 1973), ratiﬁcată prin Legea nr. 1246 - XIV din 28 septembrie 2000;
• Convenţia privind peisajul european (Florenţa, 2000), ratiﬁcată prin Hotărârea Parlamentului nr.
321-III 12.11.2001;
• Protocolul privind poluanţi organici persistenţi şi Protocolul privind metalele grele la Convenţia
din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, ratiﬁcat prin Legea nr. 1018XV din 25.04.2002, „MO” nr. 66-68/535 din 23.05.2002;
• Convenţia privind protecţia patrimoniului mondial cultural şi natural (Paris, 1972) Aderare –
Legea nr. 1113 – XV din 6 iunie 2002;
• Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea, ratiﬁcat prin Legea nr. 1381 – XV din
11.10.2002. octombrie 2002;
• Protocolul de la Kyoto, aderare prin Legea nr. 29 – XV din 13 februarie 2003;
• Convenţia privind poluanţii organici persistenţi (Stocholm, 2001), ratiﬁcată prin Legea nr. 40-XV
din 19 februarie 2004.
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În calitatea sa de membru al Consiliului Europei, RM depune eforturi pentru a implementa
strategiile paneuropene privind diversitatea biologică şi a landşafturilor. Astfel, în contextul
procesului de stopare şi combatere a deşertiﬁcării la nivel european şi global, până în prezent
au fost elaborate: programele naţionale de acţiuni pentru combaterea deşertiﬁcării; strategia
privind combaterea deşertiﬁcării; planul de acţiuni pentru combaterea deşertiﬁcării. Totodată,
a fost efectuată
ă evaluarea ﬁnanciară a necesităţilor pentru implementarea activităţilor
prevăzute de aceste documente.
Cu toate acestea, constatăm că, pe parcursul anilor, puţine dintre prevederile ce ﬁgurează
în acordurile bi- şi multilaterale de cooperare în domeniul protecţiei mediului au fost
realizate.
Una dintre cauzele acestei situaţii constă în faptul că acordurile respective sunt elaborate
f ră a consulta opinia experţilor versaţi în problemele vizate. Astfel, acordurile încheiate
fă
sunt ineﬁciente, mai ales că deseori se întâmplă că persoanele responsabile de realizarea
prevederilor nici nu cunosc subiectele incluse în aceste documente.
Drept exemplu elocvent la acest subiect serveşte problema diminuării resurselor piscicole
în bazinele ﬂuviului Nistru şi râului Prut, discutată şi inclusă în diverse acorduri bi- şi
multilaterale (România,
nia, Moldova şi Ucraina) pe parcursul mai multor guvernări, restricţiile
comune privind pescuitul industrial pe o perioadă concretă neﬁind stabilite până în
prezent.
În contextul celor descrise mai sus, menţionăm că la ora actuală nu există o strategie
a cooperării regionale şi internaţionale în domeniul protecţiei mediului, care ar deﬁni
domeniile prioritare de cooperare. În asemenea condiţii este arhinecesar de a intensiﬁca
cooperarea internaţională pentru convenţiile internaţionale de mediu la care RM este parte,
inclusiv în baza Planului de acţiuni privind dinamizarea relaţiilor cu agenţiile specializate
ONU (Tabelul 3.16.).
Tabelul 3.16. Impedimente şi necesităţi sinergetice de capacitate la nivel sistemic ce ţin de cooperarea
internaţională şi regională
Impedimente de capacitate
Lipsa unui concept de colaborare la nivel
regional în domeniul protecţiei mediului.
Lipsa capacităţii APCe şi APL de a colabora
eﬁcient la nivel regional şi internaţional în
vederea negocierii acordurilor de bază în
protecţia mediului şi în pregătirea conceptelor
şi implementarea proiectelor de mediu.

Necesităţi de capacitate
Intensiﬁcarea cooperării internaţionale pentru Convenţiile de mediu
la care RM este parte, inclusiv în baza Planului de acţiuni privind
dinamizarea relaţiilor cu agenţiile specializate ONU.
Elaborarea propunerilor de proiecte pentru atragerea asistenţei în
scopul îmbunătăţirii cunoştinţelor şi a abilităţilor reprezentanţilor
APCe şi APL de negociere cu investitorii strategici şi de conlucrare
cu agenţiile regionale şi internaţionale de mediu.

Cooperarea regională şi internaţională depinde în mare măsură şi de capacităţile profesionale
ale persoanelor delegate la diverse întruniri, inclusiv de cunoaşterea dreptului internaţional
de mediu. În Republica Moldova, din păcate, se atestă un nivel redus al cunoştinţelor privind
cooperarea internaţională pe problemele de mediu, deoarece această disciplină
ă este predată
superﬁcial în instituţiile de învăţământ. Pentru a depăşi aceste obstacole e necesar de a
revizui şi completa curriculumul la specialitatea „Protecţia mediului şi utilizarea resurselor
naturale” cu subiecte ample privind tratatele internaţionale de mediu.
Un alt aspect al cooperării internaţionale ţine de reprezentarea ţării la diverse foruri
internaţionale. Conform prevederilor convenţiilor internaţionale, Părţile sunt invitate să
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participe la întruniri în cadrul grupurilor de lucru pentru elaborarea mecanismelor de
aplicare a tratatelor internaţionale. Deseori, la aceste întruniri, pe una şi aceeaşi problemă
sunt delegate persoane diferite. De asemenea, din cauza necunoaşterii subiectului abordat
sau a limbii de comunicare, reprezentaţii oﬁciali nu întotdeauna se includ în discuţii: drept
urmare, documentele elaborate nu reﬂectă pe deplin necesităţile şi problemele ţării. Având
abilităţi reduse în negociere, persoanele delegate nu sunt capabile să interpreteze şi să
propage rezultatele întrunirilor. Pentru a depăşi aceste probleme e necesară o implicare
mai activă a „Punctelor Focale” şi a persoanelor responsabile de colaborarea şi cooperarea
internaţională în elaborarea propunerilor de proiecte pentru atragerea asistenţei în scopul
îmbunătăţirii cunoştinţelor şi a abilităţilor APCe şi APL la subiectele de mediu.

3.2. Priorităţi şi oportunităţi sinergetice de întărire a capacităţilor la
nivel instituţional
3.2.1. Managementul instituţiilor
ţ
ţiilor
Capacitatea managerială la nivel instituţional are mai multe componente, cele mai
importante ﬁind considerate acestea: capacitatea de estimare şi analiză a situaţiei curente,
elaborarea prospecţiunilor, receptivitatea la evoluţia evenimentelor locale, în context regional
şi internaţional; posibilitatea de a elabora şi adopta unele documente, acte, instrumente
practice în conformitate cu priorităţile de ordin naţional şi internaţional; capacitatea de
control şi evidenţă, identiﬁcarea impedimentelor de implementare; potenţialul de consultanţă
şi asistenţă logistică; gradul de pregătire profesională a specialiştilor implicaţi etc.
Cadrul instituţional în domeniul protecţiei mediului este deﬁnit de către legislaţia RM.
Cadrul legislativ-normativ ce inﬂuenţează mandatele instituţiilor antrenate în implementarea
Convenţiilor de mediu şi/sau a acordurilor internaţionale semnate de RM în domeniul
protecţiei mediului a fost în permanentă dezvoltare şi cuprinde numeroase legi, acte
normative, decizii guvernamentale şi tratate internaţionale. Dat ﬁind faptul că actele semnate
nu întotdeauna deﬁnesc clar instrumentele de implementare şi de acoperire ﬁnanciară şi
nu determină măsura responsabilităţii la nivel decizional şi executiv, adesea acestea rămân
literă moartă, astfel ﬁind minimizată importanţa actului adoptat. De asemenea, evoluţia
calitativă a capacităţilor manageriale a instituţiilor implicate în procesul de implementare a
acestora nu este susţinută constant material şi logistic. În consecinţă, rolul şi importanţa
instituţiilor statului în managementul de mediu este neînsemnat.
În RM cadrul instituţional se bazează aproape completamente pe sistemul administrării
de stat. Administrarea de stat a utilizării raţionale a resurselor naturale este o parte
componentă a administrării sociale şi reprezintă una dintre funcţiile de bază ale statului. Ea
se exprimă, în principal, prin activitatea organizaţională a statului, organelor şi instituţiilor
obşteşti în domeniul elaborării, respectării şi aplicării în practică a actelor juridice,
planurilor, programelor şi strategiilor aprobate. Ansamblul funcţiilor instituţiilor specializate
care activează în domeniul protecţiei mediului şi gestionării resurselor naturale poate ﬁ
divizat în două categorii: (1) funcţii generale - programarea şi pronosticarea; organizarea
şi administrarea; coordonarea activităţii ministerelor, altor autorităţi administrative
centrale şi altor instituţii; efectuarea controlului de stat; întreţinerea relaţiilor externe etc.
şi (2) funcţii speciﬁce - organizarea elaborării cadastrului resurselor naturale; autorizarea
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folosirii resurselor naturale; aplicarea măsurilor de constrângere în cazurile de încălcare a
legislaţiei ecologice; efectuarea expertizei ecologice şi evaluarea impactului asupra mediului;
instruirea şi educarea ecologică a populaţiei; crearea sistemelor informaţionale privind
folosirea resurselor naturale; efectuarea monitoringului ecologic; elaborarea normativelor şi
standardelor ecologice.
Eﬁcacitatea implementării Convenţiilor de mediu de la Rio de Janeiro depinde în special de
executarea eﬁcientă a funcţiilor enumerate mai sus. Astfel, întrucât problematica conservării
biodiversităţii şi combaterii degradării solului a existat în RM şi în deceniile precedente, sa creat un anumit cadru instituţional care abordează aceste probleme. Concomitent, deşi
domeniul schimbărilor climatice este foarte vast şi de o importanţă majoră, inclusiv în virtutea
impactului său asupra dezvoltării socioeconomice a ţării, în prezent nu există un cadru bine
deﬁnit, care ar realiza la nivel naţional activităţi eﬁciente de reducere a emisiilor poluante
şi de adaptare la schimbările climaterice şi, în special, un răspuns prompt şi adecvat la
fenomenele extremale. Impedimentele care nu permit o evoluţie satisfăcătoare la capitolul
implementarea prevederilor convenţiilor de mediu ţin îndeosebi de nivelul instituţional.
Din contextul celor expuse mai sus rezultă că instituţia responsabilă de managementul de
mediu este piatra de temelie, pe care se bazează relaţia între elementele „triadei” internaţionalregional-naţional. Instituţia respectivă contribuie la formarea nivelurilor sistemic şi local,
menţine conexiunea reciprocă între ele şi se fundamentează pe capacităţile individuale
(experţii în materie şi factorii de decizie). Astfel, ţinta eforturilor canalizate pentru fortiﬁcarea
capacităţii naţionale în domeniul mediului urmează să ﬁe nivelul instituţional.
Problemele ce ţin de managementul instituţional sunt numeroase şi pot ﬁ clasiﬁcate în
temeiul relaţiei cauză-efect existente între barierele şi necesităţile de capacitate. Astfel, pot
ﬁ deﬁnite câteva domenii-ţintă:
•

Cadrul legislativ-normativ care, stabileşte funcţiile (mandatul) instituţiilor responsabile
şi determină modalităţile de aplicare în practică a actelor oﬁciale privind protecţia
mediului;

•

Cadrul administrativ-instituţional, care serveşte ca instrument practic de implementare
şi promovare a prevederilor actelor juridice, planurilor de acţiuni şi strategiilor,
angajamentelor asumate la nivel oﬁcial în cadrul tratatelor, convenţiilor, acordurilor
internaţionale;

•

Cooperarea regională şi internaţională, care ţine în special de negocieri şi de realizarea
obiectivelor trasate în documentele, la care RM este parte;

•

Gestionarea ﬁnanciară, care vizează în special sursele de ﬁnanţare, responsabilitatea
ﬁnanciară, autorizarea şi urmărirea circuitului contribuţiei ﬁnanciare şi distribuţia
optimă a alocărilor făcute;

•

Resursele umane şi cadrul profesional, care include atât specialiştii în domeniile
importante, cât şi factorii decizionali.

Graţie implicării active a specialiştilor MERN, a specialiştilor altor instituţii de ramură, a
instituţiilor cu responsabilităţi tangenţiale vizavi de protecţia mediului, mai multor proiecte
gestionate de FGM, USAID, TACIS etc., precum şi angrenării tot mai active a ONG-urilor în
soluţionarea problemelor de mediu, în prezent se observă o mai bună cunoaştere la nivel
academic, guvernamental şi neguvernamental a problemelor respective şi a posibilităţilor de
rezolvare a acestora.
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Totuşi, multe probleme rămân în suspensie, fapt ce probează insuﬁcienţa de capacitate în
crearea tuturor verigilor necesare pentru implementarea politicilor de mediu. Astfel, are loc
dispersarea eforturilor depuse, ceea ce denotă şi o proastă capacitate managerială.
I. Cadrul legislativ-normativ şi mandatele instituţionale
Deﬁcienţele de capacitate ale cadrului legislativ-normativ sunt o consecinţă a lacunelor în
deﬁnirea mandatului instituţiilor cu responsabilităţi de protecţie a mediului. Instituţiile de
ramură au o structură sau o schemă organizaţională (organigramă), care include anumite
funcţii şi regulamente privind activitatea lor, adică au mandat oﬁcial de activitate. Dar
majoritatea regulamentelor de bază nu deﬁnesc clar obligaţiile de serviciu, nu speciﬁcă
minimul de cunoştinţe necesare şi responsabilităţile personalului la nivel naţional şi
internaţional, în conformitate cu mandatul instituţiei-cheie în domeniul protecţiei mediului:
Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale şi subdiviziunile sale (Figura 3.1.).

Figura 3.1. Structura organizatorică a Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale

O altă deﬁcienţă de mandat (în regulamentele actuale nici nu există noţiunea de “mandat
al instituţiei”) este lipsa unei baze legale privind colaborarea interdepartamentală şi
intersectorială.
Această problemă are o faţetă dublă, este contradictorie, ﬁind determinată de formulările
confuze ale mandatelor instituţiilor respective: pe de o parte, colaborarea interdepartamentală
este prevăzută de mandatul Guvernului şi al instituţiilor componente, iar pe de altă parte,
această colaborare nu speciﬁcă
ă domeniile, scopurile, sarcinile, termenii de reper şi de
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raportare şi indicii de monitorizare. Totodată, nu există obligaţii şi responsabilităţi cert
stabilite, mecanisme de analiză, de luare a deciziilor etc., iar colaborarea interdepartamentală
are loc doar în virtutea faptului că toate aceste instituţii fac parte din Guvern şi se limitează
la aspecte de procedură.
Pentru a impulsiona activităţile comune, unele instituţii încearcă să stabilească relaţii
bilaterale în baza unor acorduri, care ar deﬁni clar mandatul de colaborare. Însă la nivel
central sunt considerate inoportune, tocmai din cauza mandatului guvernamental comun.
Astfel, deşi situaţia dată se perpetuează, nu sunt oferite soluţii eﬁciente. Cu toate acestea, în
ultimii ani, se stabilesc relaţii de conlucrare fructuoasă între Ministerul Ecologiei şi Resurselor
Naturale şi Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale; sunt prevăzute activităţi comune între
Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale şi Ministerul Industriei şi Infrastructurii, Agenţia
pentru Silvicultură „Moldsilva” etc.
Referindu-ne la deﬁcienţele de implementare a actelor oﬁciale ce ţin de protecţia mediului,
menţionăm că multe prevederi ale convenţiilor de mediu, deşi sunt considerate acte
internaţionale obligatorii, nu pot ﬁ aplicate în practică din cauza numeroaselor lacune
legislative ce urmează să ﬁe înlăturate.
O altă problemă presantă constă în integrarea practică, reală a politicilor de mediu
şi a prevederilor convenţiilor de mediu în politicile sectoriale după modelul UE, astfel
impulsionându-se introducerea noilor standarde de mediu şi modiﬁcarea cadrului legislativ
al unor ramuri cu impact major asupra mediului înconjurător.
Prezenţa unui act normativ-regulamentar, care ar institui mecanismul de integrare
intersectorială a politicilor de mediu ar contribui enorm la implementarea multor prevederi
de importanţă internaţională, care ne vizează direct, dar care nu pot ﬁ transpuse în fapt în
lipsa instrumentelor legislative. Un astfel de document ar crea şi o motivaţie clară privind
fortiﬁcarea capacităţii manageriale ale instituţiilor responsabile.
De asemenea, în cadrul APCe se întâmplă să nu ﬁe prevăzute subdiviziuni structurale
specializate şi nici desemnate persoane responsabile de realizarea activităţilor planiﬁcate în
strategiile şi planurile naţionale de mediu. Totodată, nu sunt direcţionate surse ﬁnanciare
suﬁciente pentru activităţile respective.
Referitor la domeniul „Conservarea diversităţii
ăţii biologice” ţinem să menţionăm eﬁcienţa
ăţ
redusă a activităţii organelor coodonatoare. Astfel, deşi există cadrul instituţional pentru
realizarea obiectivelor Strategiei Naţionale
ţ
ţionale
şi Planului de Acţiuni
ţ
ţiuni
îîn domeniul conservării
diversităţii
ăţii biologice, încă nu a fost pusă la punct o coordonare eﬁcientă a activităţilor în
ăţ
acest domeniu. De notat că prin Hotărârea nr. 1432 din 21 decembrie 2001 („Monitorul
Oﬁcial al Republicii Moldova”, 2001, nr. 158-160, art. 1432) Guvernul a constituit Consiliul
Coordonator interdepartamental pentru promovarea Strategiei Naţionale
ţ
ţionale
şi a Planului de
Acţiuni
ţ
ţiuni
, dar nu a învestit acest organ cu funcţii de decizie şi de ordonator de ﬁnanţe. Pe
parcursul celor mai mult de trei ani de la constituire, Consiliul Coordonator nu s-a întrunit
în şedinţe, nu a planiﬁcat activităţile curente şi nu a cerut acest lucru de la instituţiile
responsabile de realizarea obiectivelor Strategiei Naţionale
ţ
ţionale
şi ale Planului de Acţiuni
ţ
ţiuni
. Există
o singură excepţie ce ţine de aprobarea unui plan de acţiune pentru anul 2002 (aprobat de
către preşedintele Consiliului Coordonator), realizarea căruia n-a fost posibilă din cauză că
sursele ﬁnanciare pentru aceste activităţi nu au fost prevăzute în Legea Bugetului de stat
pentru anul respectiv.
94

CAPITOLUL 3. PRIORITĂŢI ŞI OPORTUNITĂŢI SINERGETICE DE CONSOLIDARE A CAPACITĂŢII PRIVIND IMPLEMENTAREA CONVENŢIILOR DE LA RIO DE JANEIRO

De notat că, la ora actuală, în ţară există circa 300 de ONG-uri ecologice, dintre care aproape
40 cu proﬁl distinct de protecţie a biodiversităţii. Însă activitatea lor nu este coordonată
îndeajuns, deşi există Forumul ONG-urilor şi un Consiliu Coordonator, structuri ce şi-au
propus să planiﬁce nişte măsuri complexe comune care ar facilita realizarea unor obiective
ale Strategiei Naţionale
ţ
ţionale
şi Planului de Acţiuni
ţ
ţiuni
îîn domeniul conservării diversităţii
ăţii biologice.
ăţ
Precizăm că nerealizarea unor activităţi incluse în capitolul “monitoringul şi sistemul
informaţional
ţţional al diversităţ
ăţii biologice” a fost cauzată de un şir de lacune: controlul insuﬁcient
asupra procesului de executare a sarcinilor din partea instituţiilor responsabile; lipsa de
experienţă la elaborarea metodologiei şi lipsa coordonării instituţionale şi organizatorice şi
elaborarea metodologiei cu privire la realizarea activităţilor fără a antrena în acest proces
specialişti versaţi în domeniu.
Legea privind securitatea biologică, aprobată de Parlamentul Republicii Moldova la 21 decembrie
2002, nr. 755-XV şi care a intrat în vigoare la 13 iunie 2003, reglementează activităţile legate
de obţinerea, testarea, producerea, utilizarea şi comercializarea organismelor modiﬁcate
genetic pentru protecţia sănătăţii umane, diversităţii biologice, echilibrului ecologic şi calităţii
mediului. Însă, deocamdată, în republică nu a fost creat cadrul normativ şi instituţional
privind aplicarea acestei legi.
La ora actuală, se constată şi un management ineﬁcient al resurselor forestiere, cooperarea
şi integrarea insuﬁcientă interdepartamentală şi intersectorială în activităţile de gestionare a
fondului forestier a autorităţii silvice centrale cu alte ministere şi cu organele administraţiei
publice locale.
În ceea ce priveşte domeniul „Schimbarea climei”, semnalăm absenţa unei structuri
responsabile de monitoringul emisiilor poluante, inclusiv al celor de GES. Astfel, ca urmare
a unui concurs de împrejurări nefavorabile - lipseşte un sistem permanent de supraveghere
a calităţii aerului pe întreg teritoriul republicii organele de stat nu exercită în mod sistematic
un control ecologic instrumental asupra mijloacelor de transport auto, baza tehnico-materială
nu este dezvoltată suﬁcient, – s-a creat o situaţie deplorabilă la capitolul protecţia aerului
atmosferic. În prezent, în ţară se implementează un proiect regional, care va contribui la
crearea Sistemului naţional
ţţional
ional de inventariere a emisiilor de gaze cu efect de ser
seră
ă şi va consolida
capacităţile necesare (pregătirea experţilor, stabilirea relaţiilor interinstituţionale, elaborarea
schemei de lucru, a metodelor de colectare a datelor şi de calculare a volumului de emisii,
utilizarea metodologiilor şi coeﬁcienţilor de emisie etc.). De notat că încă nu a fost emisă o
decizie privind instituţia responsabilă, care va prelua experienţa acumulată şi va menţine
ţara în circuitul informaţional al CONUSC (aceasta ar putea ﬁ, spre exemplu, Oﬁciul
„Schimbarea Climei” de pe lângă MERN).
La acelaşi subiect, menţionăm că din 1999 funcţionează monitoringul ecologic (conform
Regulamentului Sistemului de monitoring Ecologic Integrat, aprobat de ACM la 10.11.1998),
din ianuarie 2004 este creat Monitoringul socioigienic în teritoriile administrative – „pilot”.
Este prevăzută interacţiunea autorităţilor publice, a întreprinderilor, instituţiilor şi
organizaţiilor, care asigură funcţionarea monitoringului ecologic şi a monitoringului socioigienic la toate nivelurile. Totuşi, este prematur să se vorbească despre eﬁcienţa lor, întrucât
conlucrarea intersectorială la nivel instituţional lasă de dorit, iar informarea populaţiei prin
surse electronice şi mass-media lipseşte.
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Este diﬁcilă şi activitatea “Comisiei naţionale pentru implementarea şi realizarea prevederilor
CONUSC”, creată prin HG RM nr. 1574 din 26.12.2003. Lipsa suportului ﬁnanciar, inclusiv
din partea MERN (ex., din Fondul Ecologic Naţional) şi lipsa unui regulament ﬁnanciar al
comisiei, ce ar permite obţinerea surselor necesare pentru procesul de lucru, pune în pericol
eﬁcacitatea şi însăşi existenţa acesteia, mai cu seamă că nu este deﬁnită nici procedura de
remunerare a comitetului de expertiză.
În acelaşi context amintim că, deşi au trecut mai mult de cinci ani de la ratiﬁcarea de către
Parlamentul RM a Protocolului „Cartea Energetică privind eﬁcienţa energetică şi aspectele
ecologice conexe”, în structura Ministerului Industriei şi Infrastructurii nu este prevăzută
o subdiviziune responsabilă de aceste aspecte, iar printre responsabilităţile instituţiei
respective nu ﬁgurează protecţia mediului. De altfel, nici în alte structuri de stat ramurale
nu sunt prevăzute subdiviziuni responsabile de protecţia mediului.
Un rol extrem de important în managementul de mediu are şi sfera cercetare-dezvoltare,
reprezentată de circa 80 de instituţii de cercetare-dezvoltare,
dezvoltare, majoritatea în cadrul ministerelor
de ramură şi al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Constatăm cu regret că potenţialul ştiinţiﬁc
al acestor unităţi s-a micşorat drastic în ultimii ani. De notat că şi dotarea tehnică a acestora
este la nivelul anilor ’80-’90 ai secolului trecut. În asemenea situaţie, contribuţia acestor
instituţii la procesul de ameliorare a stării mediului prin cercetări fundamentale în domeniul
mediului şi aplicarea în practică a rezultatelor obţinute este minimă. Lasă mult de dorit
capacitatea managerială a multor directori de instituţii ştiinţiﬁce, care n-au avansat în
conformitate cu cerinţele managementului modern. În consecinţă, aceştia n-au introdus
elemente noi în gestionarea instituţiilor de cercetare-dezvoltare. Cu rare excepţii, în cadrul
instituţiilor de cercetare-dezvoltare lipsesc secţiile de marketing, specialiştii în inovare şi
în transfer tehnologic. Un rol important în desăv
ă ârşirea tehnologiilor elaborate în cadrul
ăv
instituţiilor ştiinţiﬁce au uzinele şi poligoanele experimentale, atelierele de producere care
ﬁe că au dispărut în ultimii ani, ﬁe că se aﬂă într-o situaţie deplorabilă din lipsă de mijloace
ﬁnanciare. Considerăm că realizarea obiectivelor de ordin instituţional în această sferă
depinde în mare măsură de revizuirea cardinală a politicii statului faţă de instituţiile de
cercetare-dezvoltare, ﬁind necesare măsuri urgente şi de perspectivă în scopul îmbunătăţirii
parametrilor funcţionali ai acestora.
Referitor la domeniul „Combaterea deşertiﬁcării”,
rii”, la capitolul deﬁcienţe de ordin instituţional
rii
menţionăm că, în scopul realizării „Programului Naţional
ţţional de Acţţiuni pentru Combaterea
Deşertiﬁcării”” aprobat prin HG nr. 367 din 13.04.2000 se preconizează coordonarea tuturor
acţiunilor privind combaterea secetei şi deşertiﬁcarii, inclusiv cu organismele internaţionale
de resort. Această sarcină îi va reveni Autorităţii Centrale de Mediu printr-o decizie emisă
de Guvern, urmând a ﬁ creată Comisia naţional
ţ
ţional
ă pentru combaterea deşertiﬁcarii
ertiﬁcarii ce va ﬁ
constituită din reprezentanţi ai ministerelor de resort şi ai altor instituţii de stat.
Până în prezent, n-a fost creat un organ administrativ de stat, cu împuterniciri în domeniu
şi nu s-au alocat mijloace ﬁnanciare pentru implementarea măsurilor prevăzute. În acelaşi
context, soluţionarea problemelor de ordin instituţional ar putea ﬁ operate prin modiﬁcarea
HG nr. 367 din 13.04.2000 privind aprobarea „Programului Naţional
ţţional de Acţţiuni pentru
Combaterea Deşertiﬁcării”
rii” în vederea creării unei structuri executive, şi anume a Oﬁciului
rii
„Combaterea Deşertiﬁcării”, inclusiv în vederea administrării mai eﬁciente a activităţilor
susţinute de donatori, în corespundere cu prevederile CCD.
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Majoritatea informaţiilor referitoare la utilizarea terenurilor, precum şi la suprafeţele
deteriorate în urma calamităţilor naturale şi a activităţilor economice sunt prezentate în
“Cadastrul Funciar al RM”, elaborat anual de Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru. Totuşi,
aceste informaţii nu corespund întru totul cerinţelor monitoringului funciar. Pentru a avea o
bază de date amplă şi exactă referitoare la suprafeţele arate, înţelenite, plantaţiile forestiere,
mlaştini, ape etc., distruse de ravene, afectate de alunecări de teren şi deteriorate ca rezultat
al activităţii economice a omului, este necesar de a crea Sistemul informaţional
ţţional naţional
ţ
şi
banca de date ce se refer
referă la calitatea solurilor. Conform Legii RM privind reglementarea
de stat a regimului proprietăţii
ăţii funciare, cadastrul funciar de stat şi monitoringul funciar,
ăţ
nr. 1247-XII din 22.12.1992, această sarcină revine Agenţiei
ţţiei Relaţţii Funciare şi Cadastru.
Totodată, urmează să ﬁe elaborat şi regulamentul privind crearea Sistemului informaţional
ţ
ţional
naţional
ţ
ţional
şi a băncii
ncii de date ce se refer
referă la calitatea solurilor şi soluţionată problema acoperirii
ﬁnanciare.
Din cele relatate mai sus, rezultă că sunt necesare măsuri de perfecţionare a managementului
instituţional de mediu, inclusiv prin aplicarea metodelor similare cu cele recomandate pentru
managementul public. Cadrul de capacitate privind managementul instituţiilor de mediu (A)
şi managementul public (B), care se răsfrânge şi asupra instituţiilor de mediu, este descris
în continuare.
A. Managementul instituţiilor
ţţiilor de mediu
Diﬁcultăţile de management, existente la nivel instituţional sunt, în linii mari, determinate
de lipsa unei noi strategii privind protecţia
ţţia mediului pe termen lung şi a unui Concept bine
structurat al politicii de mediu îîn Republica Moldova, ce ar ţine cont, spre exemplu, de:
Strategia de Creştere Economică şi Reducere a Sără
r ciei (2004-2006); Planul de Acţiuni
ră
ţiuni „Moldova
ţiuni
– Uniunea Europeană”
ă” (2005-2007) şi PAM-6 pentru perioada 2001-2010 a UE „Alegerea
noastră – viitorul nostru”. Deseori, activităţile desfăşurate sunt răzleţe, necoordonate cu alte
noastr
acţiuni similare, efectele obţinute ﬁind de moment. Necesitatea de a eﬁcientiza activităţile
realizate impun o analiză aprofundată, interdisciplinară, care ar duce la formarea unei
viziuni sinergetice, inedite şi bine argumentate, astfel încât acţiunile întreprinse să aibă un
caracter complementar, potenţându-se reciproc.
Dezvoltarea capacităţii manageriale a instituţiilor statale, în cazul de faţă a celor implicate
în soluţionarea problemelor de mediu ce ţin de Convenţiile de la Rio de Janeiro, nu poate
avea loc fără o strategie de management instituţional,
ţţional, care va indica punctele vulnerabile
şi care va ﬁ axată pe fortiﬁcarea, modernizarea şi dezvoltarea capacităţii
ăţii manageriale a
ăţ
instituţiilor.
ţ
ţiilor.
Această iniţiativă trebuie să acopere domeniile de bază menţionate în raportul
actual şi în Planul de Acţiuni. Evident, ar putea ﬁ incluse şi alte sfere, urmând să se
argumenteze restructurarea propriu-zisă a sectorului guvernamental. Cert este faptul că
nu restructurarea schemelor de state (organigramei), majorarea ori reducerea statelor
de personal, ci consolidarea capacităţii instituţionale (tehnologice, legislative, politice,
economice, educaţionale) va contribui la ridicarea actului de guvernare la un nivel cu mult
mai înalt faţă de cel existent. Pentru o ampliﬁcare mai eﬁcientă care permite o integrare
mai bună a politicilor de mediu în viaţa socială, e necesar ca activităţile axate pe protecţia
mediului (inclusiv obiectivele Convenţiilor de la Rio de Janeiro) să corespundă anumitor
principii, care trebuie să ﬁe precum urmează:
• corespunzătoare şii relevante (întrunesc preferinţele, doleanţele şi necesităţile individuale
şi ale comunităţii);
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• disponibile şii accesibile (ﬁecăruia sau acelor grupuri/indivizi care au prioritate în mod
explicit);
• echitabile (corectitudine în tratarea cetăţenilor şi grupurilor în circumstanţe similare);
• acceptabile (acest criteriu include un număr mai mare de elemente precum
disponibilitatea, seriozitatea, promptitudinea şi interacţiunea umană);
• economice şii eﬁciente (din punctul de vedere al utilizatorilor, care plătesc taxe şi impozite
şi din punctul de vedere al comunităţii, în general);
• efective în direcţionarea beneﬁciilor spre indivizi şi comunitate.
B. Managementul instituţiilor
ţţiilor publice:
Găsirea unor structuri optime în ceea ce priveşte relaţiile şi rolurile organizaţionale, pentru
întreg sistemul sau pentru instituţii aparte, reprezintă o sarcină extrem de diﬁcilă, aceste
angajamente depinzând direct proporţional de sarcinile şi scopurile instituţiei date. În urma
analizei efectuate la capitolul capacitatea managerială a instituţiilor din sistemul protecţiei
mediului, se constată că acestea se confruntă frecvent cu un şir de deﬁcienţe (Boxa 3.4.).
Boxa 3.4. Diﬁcultăţile structurale cu care se confruntă instituţiile publice
• Diferenţiere versus integrare: tensiunea generată de lipsa de coordonare dintre cei care
repartizează sarcina şi cei care veriﬁcă executarea acesteia, deoarece cu cât organizaţia
este mai complexă, cu atât strategiile de coordonare devin mai costisitoare;
• Goluri versus suprapuneri: dacă responsabilităţile nu sunt clar deﬁnite, realizarea obiectivelor stă
sub semnul întrebării; atunci când rolurile şi activităţile se suprapun, conﬂictele, risipa resurselor
şi ineﬁcienţa sunt inevitabile;
• Subutilizare versus suprautilizare: atunci când funcţionarii au puţine obligaţii, ei se plictisesc şi
încurcă lumea; dimpotrivă, atunci când sunt încărcaţi cu un volum excesiv de muncă, ei devin
ineﬁcienţi;
• Lipsa clarităţii versus absenţa creativităţii: atunci când funcţionarii nu ştiu cu exactitate ceea
ce urmează să facă, preferinţele personale vor înlocui obiectivele organizaţiei; dacă însă
responsabilităţile sunt deﬁnite clar şi strict, oamenii vor avea tendinţa de a se conforma rolurilor
prescrise, neluând în considerare efectele asupra serviciilor furnizate;
• Relaxare excesivă versus rigiditate extremă: atunci când structura nu este clară, funcţionarii
pot pierde sensul direcţiei de urmat şi au o impresie vagă asupra a ceea ce realizează alţi
membri ai organizaţiei; structurile rigide distrug ﬂexibilitatea şi complică viaţa funcţionarilor în
î
interiorul propriului sistem;
• Autoritate difuză versus centralizare excesivă: în anumite situaţii, se pare că nimeni nu ştie cine
şi ce autoritate deţine, iar confuzia creată duce la conﬂicte şi îngrădirea iniţiativelor individuale;
la cealaltă extremă, centralizarea duce decizia atât de departe de esenţa problemei, încât
procesul decizional devine greoi;
• Formalism versus favoritism: acceptarea necondiţionată a oricăror proceduri duce la tratarea
lipsită de nuanţe a tuturor problemelor, acest lucru perpetuând patologia numită birocraţie;
tratarea prea personală a cazurilor poate genera însă acuze de inconsistenţă şi favoritism.

În cadrul noii ﬁlosoﬁi manageriale obţinerea
ţţinerea
inerea rezultatelor se va plasa în centrul atenţiei
instituţiilor publice, iar preocuparea pentru stabilirea strategiilor pe termen lung este
inevitabilă. Instituţiile administrative şi funcţionarii sunt chemaţi să îşi asume formularea
de strategii, obiective şi priorităţi ca parte integrantă a activităţii manageriale. Managementul
strategic are o destinaţie precisă – funcţionarii publici plasaţi în posturi de răspundere,
funcţionari care nu trebuie doar să execute maşinal munca de zi cu zi, ci să aibă în vizor
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obiectivele generale ale organizaţiei. În principal, managementul este legat în mod direct de
funcţionarii publici de rang înalt, adică de cei care elaborează deciziile de ordin strategic.
Considerăm că managementul strategic desemnează acea componentă a activităţii unui
manager public, care constă în a lărgi orizontul imediat pentru a „gândi în perspectivă”
acţiunea entităţii, pe care acesta o conduce. Cu alte cuvinte, este vorba despre: (1) deﬁnirea
obiectivelor, strategiei, structurii şi principiilor de funcţionare a acestei entităţi; (2) măsurarea
impactului, în spaţiu şi în timp, al unei acţiuni importante ce trebuie realizată.
În contextul celor expuse mai sus, este imperioasă întărirea capacităţii instituţionale
ale organelor responsabile de gestionarea mediului, întrucât la „conﬂuenţa” intereselor
internaţionale şi celor naţionale se aﬂă veriga instituţională. Sarcina de bază a acestei
verigi constă în priorităţile naţionale, instrumentele economice şi reglementările juridice ce
vizează conservarea biodiversităţii, combaterea deşertiﬁcării, atenuarea emisiilor de GES şi
adaptarea la schimbările climaterice.
Abordarea integrată a obiectivelor celor trei Convenţii de mediu va cere, o dată în plus,
implicarea cât mai efectivă a instituţiilor responsabile din ţară. Totodată, soluţionarea
promptă a problemelor menţionate mai sus va contribui la realizarea eﬁcientă a obiectivelor
acestor convenţii. Toate aceste subiecte necesită o abordare integrată, atât între convenţii, cât
şi raportate la mai multe laturi ale vieţii socioeconomice a ţării. Identiﬁcarea domeniilor sau
activităţilor sinergetice ar putea aduce un beneﬁciu net superior celui scontat. Urmează să
se ţină cont şi de faptul că specialiştii antrenaţi în managementul integrat de mediu trebuie
să aibă o pregătire corespunzătoare, din simplul motiv că activităţile cu efect sinergetic
au un caracter complex, unde e mult mai complicat de a constata relaţia cauză-efect, iar
„feedback-ul” poate ﬁ distorsionat şi amânat prea mult.
Există şi perspectiva cooperării regionale, în virtutea procesului de integrare europeană,
care presupune asigurarea coerenţei în asimilarea acquis-ului comunitar. După mai multe
eforturi de ajustări legislativ-normative, realizarea “Planului de Acţiuni
ţţiuni privind înt
î ărirea
capacităţilor
ăţilor naţionale de implementare integrată a Convenţiilor
ăţ
ţţiilor de mediu de la Rio de Janeiro
pentru perioada 2005-2010
2005-2010” ar putea contribui substanţial la procesul de apropiere a
întregului sistem de administrare în diverse domenii la exigenţele UE. Astfel, ar apărea
condiţii propice pentru implementarea cu succes a planului menţionat. Fiind conceput ca
instrument de facilitare a iniţiativei de integrare europeană, precum şi ca instrument de
implementare a Strategiei de Creştere Economică şi Reducere a Sără
r ciei (SCERS), Planul de
ră
Acţiuni
ţiuni „Republica Moldova – Uniunea Europeană”ar
ţiuni
ă”ar putea contribui considerabil la realizarea
ă”
acestor deziderate.
II. Cadrul administrativ-instituţional
Instituţiile publice sunt un element de bază al arhitecturii sociale şi servesc ca structură
fundamentală, pe care se sprijină un stat contemporan. Dat ﬁind rolul enorm, pe care îl
joacă piaţa în evoluţia socioeconomică, ﬁrmele private au o capacitate limitată în rezolvarea
unor anumite tipuri de probleme, în special în cazul când este necesară o intervenţie
guvernamentală. Administrarea prin pârghii exclusiv economice de către factorii de decizie
este însă extrem de limitată, statul urmând să promoveze şi să menţină sistemul de legi,
să apere drepturile cetăţeanului, să asigure stabilitatea socială şi securitatea naţională, să
acţioneze pentru creşterea nivelului de trai al cetăţenilor etc. În general, statul furnizează
servicii care nu se justiﬁcă neapărat pe piaţa economică, ci în baza valorilor sociale, a
interesului public şi a revendicărilor politice.
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Astfel, instituţiile publice implicate în promovarea obiectivelor Convenţiilor de la Rio de
Janeiro urmează să contribuie la realizarea cât mai grabnică a angajamentelor, pe care şi le-a
asumat ţara, raliindu-se la eforturile orientate spre ameliorarea stării mediului înconjurător
şi spre diminuarea unor fenomene nefaste ce afectează Terra.
După cum denotă evaluările efectuate, lacunele cadrului administrativ-instituţional sunt
următoarele: deﬁnirea vagă a problemelor prioritare; informaţie incompletă, referitoare
la domeniul de activitate; scopurile organizaţiilor – numeroase şi contradictorii; resurse
insuﬁciente; responsabilităţi incerte; modalităţi de realizare confuze; criterii arbitrare de
evaluare a succesului etc.
Structura instituţiilor de stat, în special a celor cu statut de ministere, este aprobată de
Guvern, adesea, în temeiul unor considerente de moment. Cu toate acestea, e diﬁcil de
a recomanda unele abordări guvernelor, deşi, probabil, ar trebui să existe nişte indici de
reper care, ﬁind l uate în calcul, ar asigura operativitatea şi eﬁcienţa unei sau altei instituţii
de stat. Reforma instituţională, care este un proces continuu şi însoţeşte în permanenţă
evoluţia unui stat, va trebui să ia în considerare nişte valori de care va depinde succesul
administrării de stat.
Înseşi activităţile întreprinse de instituţiile statului deseori deviază de la calea optimă din
cauza integrării eforturilor prin aşa-numita „suboptimizare”, adică accentul este pus pe
realizarea scopurilor de moment în detrimentul obiectivelor generale ale organizaţiei. Ca
urmare, conducătorii instituţiilor recurg la diferite metode de coordonare şi control, atât pe
verticală (prin mecanisme ierarhice), cât şi pe orizontală (prin reuniuni, comitete, reţele etc.).
Una dintre deﬁcienţele frecvente, care pare a ﬁ o componentă “obligatorie” a instituţiilor este
faptul că acestea se prezintă ca sisteme complexe şi foarte segmentate.
O analiză detaliată a activităţilor derulate ar permite probabil gruparea acestora în câteva
domenii-ţintă, corespunzător impactului produs asupra dezvoltării socioeconomice a ţării.
Această acţiune ar contribui la o mai bună formulare a priorităţilor existente, ar determina
introducerea unor indici de urmărire (o nouă abordare privind monitoringul activităţilor
implementate), ar permite evidenţierea realizărilor obţinute în contextul domeniului dat
(reducerea sărăciei, îndeplinirea ODM etc.) şi ar duce la crearea unei viziuni practice vizavi
de beneﬁciile obţinute. O astfel de abordare ar facilita procesul de formare a unui concept
inedit privind importanţa activităţilor de protecţie a mediului şi ar înlesni integrarea politicilor
de mediu în cadrul politicilor sectoriale şi locale.
Menţionăm că problema “mandatului deﬁcient” este agravată de schimbarea frecventă
ă a
specialiştilor experimentaţi şi, uneori, chiar de lipsa acestora, cauzată de reorganizările
instituţiilor centrale şi locale (Tabelul 3.17.). În asemenea condiţii, organigrama instituţiilor
responsabile nu ar trebui să
ă ﬁe modiﬁcată mai des decât o dată în patru ani. Chiar dacă
guvernele se schimbă, structura instituţiilor trebuie să ﬁe păstrată, fapt ce ar asigura
continuitatea acţiunilor planiﬁcate şi ar exclude activităţile fragmentare şi sporadice,
inclusiv supracheltuielile cauzate de ineﬁcacitatea implementării. Este important de a
legifera principiul optimizării şi stabilităţii instituţiei de stat sau de a prevedea posibilitatea
modiﬁcării organigramei doar o dată la patru ani, astfel încât structura să funcţioneze mai
eﬁcient. Cu alte cuvinte, urmează a stabili o structură optimă a personalului, pentru a evita
supraaglomerarea acestuia, dar şi pentru a exclude supraîncărcarea cu un volum excesiv
de muncă. În acest scop, este necesar de a prelua modele internaţionale de prezentare
a posturilor de personal, prin deﬁnirea clară a funcţiilor şi responsabilităţilor atribuite
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anumitor funcţii. Astfel, ar ﬁ posibil de a stabili clar capacităţile operaţionale ale instituţiilor
date şi ar ﬁ excluse lacunele şi suprapunerile în realizarea funcţiilor de bază ale specialiştilor
implicaţi.
Tabelul 3.17. Impedimente şi necesităţi sinergetice de capacitate la nivel instituţional ce ţin de
managementul instituţional şi mandatele instituţiilor
Necesităţi de capacitate
şi • Stabilirea mecanismelor şi căilor eﬁciente de colaborare
interinstituţională, prin crearea unei Comisii interdepartamentale
în domeniul implementării convenţiilor de mediu, inclusiv în
Lipsa unui Registru de experţi, din diferite domenii
baza grupurilor de lucru existente.
ce ţin de protecţia mediului, implicaţi în promovarea • Crearea Registrului naţional de experţi în diverse
obiectivelor convenţiilor internaţionale de mediu.
compartimente tematice ce ţin de domeniul mediului.
Lipsa subdiviziunilor responsabile de promovarea Includerea în redacţia nouă a „Legii privind protecţia mediului
politicii de protecţie a mediului la nivel ramural şi înconjurător” a prevederii referitoare la crearea subdiviziunilor
local.
de protecţie a mediului şi întărirea capacităţilor instituţionale ale
autorităţilor publice centrale şi locale.
Delimitarea insuﬁcientă a competenţelor organelor • Asigurarea unei delimitări clare şi eﬁciente a competenţelor
abilitate cu protecţia mediului şi responsabilităţilor
autorităţilor de diferit nivel prin perfecţionarea legislaţiei,
între diferite niveluri de dirijare.
inclusiv a celei sectoriale;
• Stipularea în regulamentele instituţiilor de resort a
Mandate insuﬁciente pentru mecanismul de
responsabilităţilor şi obligaţiunilor concrete ale funcţionarilor
coordonare şi conlucrare între partenerii antrenaţi în
publici de diferit nivel, colaboratorilor, specialiştilor,
protecţia mediului.
lucrătorilor de rând privind realizarea obiectivelor convenţiilor
de mediu.
Modiﬁcări frecvente, reorganizări ale instituţiilor de Stabilirea structurii operaţionale şi a mandatelor APCe cel mult
mediu, fapt ce cauzează risipirea capacităţii existente o dată în patru ani; introducerea procedurilor transparente şi
şi subminează durabilitatea activităţilor realizate, a criteriilor de evaluare şi stabilire a mandatelor şi a structurii
generează acţiuni sporadice, ineﬁciente asociate cu APCe.
supracheltuieli.
Modesta pregătire a managerilor din instituţiile de Perfecţionarea procedurii auditului individual al calităţii
stat, publice şi de cercetare-dezvoltare, în special, în manageriale în instituţiile de stat şi publice.
domeniul protecţiei mediului.
Cooperarea ineﬁcientă între instituţiile şi organizaţiile Cooperarea mai strânsă intre instituţiile şi organizaţiile menite
de resort, privind promovarea tehnologiilor favorabile să promoveze transferul tehnologic în ţară, crearea unei baze
mediului.
de date privind tehnologiile prietenoase mediului şi asigurarea
accesului liber la aceasta.
Lipsa secţiilor de marketing pe lângă instituţiile de Crearea secţiilor de marketing pe lângă instituţiile de cercetarecercetare-dezvoltare cu proﬁl ecologic.
dezvoltare în scopul accelerării procesului de implementare
a rezultatelor activităţilor de cercetare-dezvoltare, inclusiv în
domeniul protecţiei mediului.
Dezvoltarea insuﬁcientă a sistemului informaţional • Crearea condiţiilor legislative de dezvoltare a sistemului
pe verticală şi pe orizontală, între diverse blocuri
informaţional la diferite niveluri şi blocuri sistemice de
sistemice
de
management.
Imperfecţiunea
management.
sistemului de monitoring ecologic şi dispersarea în
diverse instituţii a datelor ce ţin de managementul • Întărirea capacităţilor autorităţilor specializate de mediu
informaţional.
privind monitoringul ecologic integrat.
Cooperare
sporadică;

Impedimente de capacitate
interinstituţională
insuﬁcientă

Evaluările întreprinse privind managementul instituţiilor responsabile şi implementarea
convenţiilor de mediu în mod direct sau tangenţial, denotă lipsa unor regulamente, indicatori,
indici, abordări etc., utilizarea cărora ar asigura stabilirea organigramei optime a instituţiei,
care să structureze clar potenţialul operaţional al colectivului dat. Managementul activităţilor
ce ţin de implementarea prevederilor celor trei convenţii de mediu este de asemenea diferit.
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Spre exemplu, în prezent, nu există acte legislative, care ar deﬁni sarcinile şi atribuţiile
cu referire la domeniul „Schimbarea climei”, acesta având deocamdată doar un statut de
interes internaţional, unde RM participă în cadrul unor programe de evaluare-planiﬁcare,
f ră instrumente practice pentru implementarea priorităţilor naţionale la nivel local, naţional
fă
şi regional. Singurul act legislativ ce ţine de activitatea practică în plan naţional este HG
RM nr. 1574 din 26.12.2003 privind crearea “Comisiei naţionale
ţţionale pentru implementarea şi
realizarea prevederilor CONUSC”. Există de asemenea mai multe acte legislative naţionale
şi ramurale, care vizează domenii acoperite de obiectivele CONUSC, dar, până la momentul
actual, ele nu au fost structurate în cadrul unui concept naţional de realizare a obiectivelor
convenţiei. Ignorarea problemelor deﬁnite în cadrul convenţiei, şi lipsa activităţilor prin care
ar ﬁ atinse obiectivele acestui document, determină absenţa capacităţii de management
instituţional în domeniu.
Referitor la managementul activităţilor în cadrul Convenţiilor de mediu de la Rio de Janeiro,
trebuie menţionate următoarele instituţii: Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale
(MERN) cu subdiviziunile sale (Institutul Naţional de Ecologie, Inspectoratul Ecologic de
Stat şi Serviciul Hidrometeorologic de Stat), Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
(MAIA), Ministerul Economiei şi Comerţului (MEC), Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale
(MSPS), Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor (MTGD), Ministerul Industriei
şi Infrastructurii (MII), Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului (METS), Ministerul
Afacerilor Externe şi Integrării Europene (MAEIE), Agenţia pentru Dezvoltare Regională
(ADR), Serviciul Standardizare şi Metrologie (SSM), Serviciul Vamal (SV), Biroul Naţional de
Statistică (BNS), Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru (ARFC) şi Agenţia pentru Silvicultură
„Moldsilva” (AS „Moldsilva”). Instituţiile conexe de cercetări ştiinţiﬁce în domeniul Convenţiilor
de mediu de la Rio sunt următoarele: Grădina Botanică, Institutul de Zoologie, Institutul
de Microbiologie, Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie, Institutul de Genetică, Centrul
de Resurse Genetice Vegetale, Institutul Naţional pentru Zootehnie şi Medicină Veterinară,
Institutul de Cercetări Ştiinţiﬁce pentru Porumb şi Sorg al AŞP „Porumbeni”, Institutul de
Cercetări Ştiinţiﬁce pentru Culturile de Câmp al Asociaţiei „Selecţia”, Institutul de Cercetări
Ştiinţiﬁce, Selecţie şi Tehnologii pentru Pomicultură „Codru”, Institutul Naţional al Viei şi
Vinului şi Institutul de Cercetări în Pedologie şi Agrochimie “N. Dimo”.
Multitudinea instituţiilor implicate în mod direct sau indirect în managementul de mediu
generează numeroase probleme la nivel instituţional şi duce la perpetuarea problemelor de
soluţionarea cărora nu sunt responsabile aceste instituţii. Experienţa statelor din Europa
Centrală şi de Vest arată că succesul politicilor de protecţie a mediului este asigurat doar
prin angajamentul explicit al Guvernului, cooperarea acestuia cu sectoarele ramurale şi o
abordare deschisă a procesului de alegere şi de stabilire a priorităţilor.
Instituţiile naţionale antrenate în soluţionarea problemelor amintite mai sus ar putea să
acorde mai multă atenţie coordonării politicilor interdepartamentale prin crearea grupurilor
de lucru (GL), care vor aborda chestiunile prioritare pe compartimente tematice. Respectivul
mod de conlucrare ar contribui la o eﬁcientizare substanţială a aportului diferitelor instituţii
cu atribuţie la managementul de mediu. Acestea ar putea să se concentreze asupra domeniilor
în care resursele ﬁnanciare limitate dau rezultate maxime. Chezăşia succesului GL constă
în capacitatea profesională a membrilor echipei şi în responsabilitatea comună a membrilor
grupului.
Însă, din păcate, experienţa grupurilor de lucru denotă o eﬁcienţă redusă a acestora, fapt ce
dă naştere unui şir de întrebări: de ce eﬁcacitatea acestor entităţi rămâne minimă; dacă e
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minimă
ă eﬁcacitatea, care este rostul acestor grupuri; nu este oare vorba de o cale falsă, care
duce la compromiterea ideii de îmbunătăţire a activităţii instituţiilor publice etc. O posibilă
explicaţie pentru această stare a lucrurilor ar ﬁ următoarea: recomandările GL adesea nu
sunt luate în considerare şi echipele se destrămau, ﬁind compromisă utilitatea lor. Situaţia ar
putea să se schimbe în bine doar în cazul în care GL vor avea un mecanism clar de raportare
faţă de instituţiile care le concep sau va exista un mecanism de consultanţă reciprocă între
beneﬁciari şi GL, rezultatul obţinut ﬁind, în acest caz, apreciat de instituţiile fondatoare. În
acest scop, e necesar ca GL să aibă împuterniciri şi responsabilităţi bine deﬁnite, atribuite
prin diferite acte normative sau legislative.
De regulă, GL nu au un suport ﬁnanciar legiferat, iar membrii acestora nu sunt remuneraţi.
Această muncă comună este o parte a efortului pe care urmează să-l facă un funcţionar public
când este vorba de interesul naţional sau este o contribuţie la soluţionarea unor sarcini,
puse în faţă autorităţilor publice, ﬁind şi parte componentă a mandatului instituţional.
Totodată, este şi o muncă suplimentară
ă care, inevitabil, majorează sarcina membrilor
acestor structuri. Situaţia creată în majoritatea cazurilor este neglijată, fapt ce inﬂuenţează
în mod indirect calitatea activităţilor
ilor desf
desfăşurate de GL. Prin urmare, în instituţiile de stat
ar trebui identiﬁcate posibilităţi reale privind utilizarea unor pârghii economice de stimulare
a persoanelor care depun eforturi considerabile în interesul acestor entităţi.
Dincolo de formele clasice de recompensare, trebuie luate în considerare elementele noi de
stimulare ﬁnanciară şi care promovează valorile sectorului public. Stabilirea unor mecanisme
ﬂexibile de comunicare „pe orizontală” şi „pe verticală” reprezintă o responsabilitate
managerială necesară nu doar din perspectiva funcţionării interioare, ci şi din cea a înţelegerii
relaţiei organizaţiei cu „lumea din exterior”.
Evaluarea şi aprecierea ﬁnanciară a performanţelor şi abilităţilor, pe care le manifestă
specialiştii instituţiilor publice, ar oferi soluţii adecvate. Prin aplicarea sa corectă, acest
instrument ar putea acoperi diferite deﬁcienţe de capacitate de nivel instituţional, precum
ar ﬁ: lipsa de iniţiativă şi de autoinstruire; ﬂuctuaţia specialiştilor; indiferenţa faţă de
iniţiativele de perfecţionare a serviciilor oferite sau ignorarea acestora; dezinteresul pentru
onorarea angajamentelor internaţionale etc.
O altă problemă de bază, care încă nu a fost abordată de conducerea instituţiilor de mediu
ţine de două aspecte fundamentale: (1) proceduri de evaluare-apreciere a realizărilor şi (2)
estimarea ﬁnanciară a efortului depus. Evaluarea realizărilor în cadrul organizaţiilor publice
vizează dimensiuni diferite, de la eﬁcienţă la calitatea serviciilor, iar deﬁnirea acestora
constituie un pas necesar în structurarea strategiei de management public.
Deﬁcienţele şi lipsurile constatate în cadrul sectorului public din punctul de vedere al
măsurării performanţelor au dus la includerea unui nou concept în activitatea administrativă
modernă: valoare pentru bani („value for money”).
””). Acest concept se referă la obligaţia
instituţiilor publice de a demonstra că sunt în stare să atingă
ă obiectivele propuse pe baza
economiei şi a eﬁcacităţii.
Evident, conceptul în cauză
ă nu poate ﬁ absolutizat şii preluat ffără o adaptare la speciﬁcul
instituţiilor de mediu, iar esenţa indicilor propuşi, de asemenea, necesită o formulare
ajustată proﬁlului şi sarcinilor instituţiei date. În varianta propusă de conceptul amintit
indicii sunt prezentaţi astfel:
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a) economia resurselor – se referă la achiziţionarea „input”-urilor (tot ceea ce organizaţia
foloseşte pentru a-şi atinge scopurile, inclusiv personal, bani şi echipament) la un nivel
de calitate speciﬁcată şi la cel mai redus cost posibil; lipsurile în acest domeniu se vor
concretiza, spre exemplu, în angajări excesive de personal sau în costuri exagerate pentru
serviciile furnizate.
b) eﬁcienţă şii eﬁcacitate – orice manager îşi va dori, în mod natural, ca organizaţia sa să
devină mai eﬁcientă, mai eﬁcace. Aceşti termeni par a ﬁ adesea greu de distins. Eﬁcacitatea
implică producerea rezultatelor dorite (spre exemplu, o brigadă de pompieri care reuşeşte
să stingă un incendiu poate ﬁ considerată eﬁcace). Eﬁcienţa arată cât de bine au fost
folosite resursele, în efortul de obţinere a rezultatelor scontate (bunăoară, dacă brigada
de pompieri a folosit cinci camioane şi 50 de persoane pentru a stinge un incendiu ce
necesită intervenţia doar a unui camion şi a zece persoane putem considera că acţiunea
a fost eﬁcace, nu şi eﬁcientă). Prin urmare, eﬁcacitatea pune accentul pe rezultatele ﬁnale
ale unui efort, în timp ce eﬁcienţa – pe procesul ce duce la obţinerea acestor rezultate.
Referindu-ne la economia resurselor, notăm că, în condiţiile economiei în dezvoltare, speciﬁce
ţării noastre, deseori se lucrează chiar şi cu un buget de austeritate. Aici este oportună şi
evaluarea altei dimensiuni a acestui indice şi anume – resursele atrase şi găzduite
zduite prin
activităţile realizate de instituţiile de mediu. Acest indice ar reﬂecta sub un anumit unghi
de vedere şi valoarea celorlalţi doi indici. Toţi aceşti indici şi-ar regăsi valoarea în cadrul
conceptului de „„portofoliu
portofoliu tematic
tematic”,
”, unde aprecierea obiectivelor atinse va ﬁ făcută la scară
naţională şi locală, prin prisma impactului socioeconomic.
Problemele menţionate mai sus dictează necesitatea unor modiﬁcări considerabile ale
regulamentelor instituţiilor implicate în managementul de mediu. Important e ca Guvernul
să ﬁe pregătit să-şi asume realizarea acestor schimbări. Lacunele ce urmează să ﬁe depăşite
implică şi reorganizarea anumitor instituţii, iar segmentul „de vârf” al organizaţiilor
responsabile trebuie să ﬁe capabil să se adapteze la noile împrejurări.
În acelaşi context, e necesar să amintim că organele administrării publice locale au fost
atrase în sistemul de administrare abia de curând şi nu au reuşit să acumuleze experienţă.
Chiar dacă li s-au atribuit anumite împuterniciri şi drepturi, oﬁcialii locali nu întotdeauna
ştiu cum să le folosească, iar lipsa acoperirii ﬁnanciare adecvate compromite şansele
de autoadministrare locală. De asemenea, în majoritatea cazurilor, planurile de acţiuni,
programele de activitate şi strategiile sunt formulate la nivel central, fără coordonare cu
autorităţile locale. Aceste subiecte ţin de perfecţionarea atât a cadrului legislativ-normativ,
cât şi a celui organizaţional.
Astfel, capacitatea managerială la nivel local poate creşte doar în cazul atribuirii clare şi
bine deﬁnite a împuternicirilor reale şi a responsabilităţilor autorităţilor locale. Pe măsură
ce se atribuie tot mai multă putere autorităţilor publice locale şi agenţilor de mediu din
teritoriu, urmează a ﬁ instituit şi un sistem eﬁcient de reglementare, control şi evidenţă. De
asemenea, dependenţa parţială a inspectorilor ecologici de stat de autorităţile locale (angajarea
specialiştilor are loc după aprobarea candidaturii lor de către reprezentanţii administraţiei
publice locală), limitează imparţialitatea deciziilor şi slăbeşte rolul Inspectoratelor Ecologice
Teritoriale în protecţia eﬁcientă a mediului. Doar prin conlucrare, şi nu prin subordonarea
subdiviziunilor de mediu vor ﬁ materializate eforturile depuse pentru integrarea politicilor
de mediu cu cele sectoriale.
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O altă problemă gravă, care persistă probabil din cauza mentalităţii formate în epoca sovietică,
dar şi a obişnuinţei de a vedea lucrurile unilateral, este faptul că APCe nu au mecanisme
concrete, precum şi instrumente eﬁciente de a realiza activităţi practice. Ministerele,
bunăoară, nu au dreptul de a crea oﬁcii de implementare şi, drept consecinţă, nu pot folosi
bani din fondurile extrabugetare (ex.: FEN), pentru angajarea consultanţilor.
De asemenea, legislaţia extrem de deﬁcientă privează RM de suportul ﬁnanciar stabil,
subminând stabilitatea ﬂuxului ﬁnanciar din străinătate. Pentru a veni în sprijinul eforturilor
internaţionale şi regionale orientate spre RM, va trebui modiﬁcat mandatul unor instituţii de
stat, astfel încât APCe să poată înﬁinţa şi coﬁnanţa, spre exemplu, unităţile sau oﬁciile de
implementare a proiectelor de asistenţă tehnică.
O altă alternativă ar ﬁ crearea agenţiilor care ar putea concepe proiecte şi ar activa în
vederea implementării acestora. Astfel de agenţii există în multe ţări industrial dezvoltate
şi cu economia în tranziţie. Abilitatea de a lucra cu modele conceptuale noi reprezintă unul
dintre atuurile manageriale cele mai importante la acest moment.
Dezvoltarea managementului instituţional, a tehnologiilor şi a abordărilor bazate pe
managementul de proiecte în ţările industrializate a dus la rutină, inclusiv în activitatea
grupurilor de lucru, trecându-se şi la utilizarea unităţilor de coordonare formate în
interiorul organizaţiilor în ideea dezvoltării unui program coerent de integrare a eforturilor.
Remarcăm că unităţile de coordonare în forma prezentată mai sus pot ﬁ transpuse şi în
aspect intersectorial.
Grupul de lucru poate deveni o entitate cu împuterniciri şi posibilităţi de operare, pentru
a face posibilă realizarea scopurilor stabilite. Membri ai acestor unităţi pot ﬁ persoanele
responsabile pentru coordonarea activităţilor de mediu în cadrul instituţiilor date, dar şi alţi
specialişti cu experienţă.
Analizând abordările folosite de organizaţiile internaţionale şi naţionale privind
implementarea comună a diferitelor activităţi de protecţie a mediului, constatăm că
acordarea unor împuterniciri reale grupurilor de lucru va stimula mult procesul de
coordonare interinstituţională, va spori gradul de responsabilitate a persoanelor implicate
şi va contribui la autoeducarea acestora (din respectivul proces ar putea rezulta şi crearea
unităţilor de coordonare după un model străin). Totodată, legiferarea instituirii unităţilor
de implementare a proiectelor internaţionale, inclusiv de asistenţă tehnică, va contribui la
constituirea unor relaţii reciproc avantajoase cu instituţiile internaţionale şi la creşterea
infuziilor ﬁnanciare străine pentru dezvoltarea durabilă a ţării.

3.2.2. Resursele umane şi stimularea personalului
Specialiştii încadraţi în instituţiile de stat responsabile de protecţia mediului, în majoritatea
cazurilor, sunt persoane competente şi cu o experienţă bogată în activitatea profesională.
Totodată, la abordarea problemelor de protecţie a mediului, capacitatea individuală a
specialiştilor din diferite ramuri ale economiei naţionale este încă relativ redusă. Un
şir de impedimente condiţionează această situaţie: cunoaşterea insuﬁcientă de către
funcţionarii publici şi de societate, în ansamblu, a problemelor abordate convenţiile de
mediu; iresponsabilitatea şi pasivitatea organelor administraţiei publice centrale şi locale;
cadrul legislativ-normativ incert, fără deﬁnirea clară a obligaţiunilor şi responsabilităţilor;
nerespectarea sau lipsa unor criterii/indici de monitoring, control şi analiză; lipsa unei
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strategii naţionale privind educaţia ecologică, complementară principiilor de administrare
publică; lipsa planiﬁcării riguroase a ﬁnanţării activităţilor de mediu în corespundere cu
necesităţile identiﬁcate.
Singurul sistem structurat poate ﬁ considerat sistemul de administrare publică: de eﬁcacitatea
acestuia depinde eﬁcienţa implementării convenţiilor de mediu în RM. Totodată, modiﬁcarea
rapidă a contextului geopolitic, evoluţiile sociale, economic-ﬁnanciare, de mediu etc., tot mai
complexe, necesită un nivel tot mai înalt de abilităţi şi cunoştinţe speciﬁce. Specializarea
funcţiilor este tot mai accentuată şi, de multe ori, funcţionarii simpli cunosc aspectele tehnice
mult mai bine decât superiorii lor, astfel încât competenţa unor şeﬁ, care evaluează munca
prestată de subalternii lor poate ﬁ pusă la îndoială. Schimbările ce se produc la nivelul
resurselor umane vădesc o presiune considerabilă asupra modelelor ierarhice tradiţionale.
Neglijarea acestui aspect duce la risipirea resurselor şi capacităţilor.
Aspectele menţionate mai sus şi structura neoptimizată a instituţiilor cauzează scăderea
eﬁcienţei muncii, iar abordarea noilor sarcini generează inevitabil suboptimizarea priorităţilor
sau chiar neglijarea celor cu termen de control tardiv. Spre exemplu, obiectivele Convenţiilor
de la Rio de Janeiro nu au fost ﬁxate ca sarcini la realizarea cărora trebuie să contribuie
sistemul administrării publice centrale şi locale. De asemenea, personalul actual nu reuşeşte
să realizeze activ şi eﬁcient sumedenia de activităţi prevăzute în aceste convenţii. Astfel,
activităţile MERN sunt destul de ample, dar dacă le adăugăm la cele locale, ce necesită o
abordare promptă şi rezultativă, şi la angajamentele internaţionale e nevoie de supraeforturi.
Responsabilităţile privind implementarea convenţiilor de mediu sunt repartizate la diferite
direcţii şi constituie o suprasarcină pentru lucrătorii ACM. În majoritatea cazurilor, aceste
sarcini suplimentare nu sunt remunerate, trezind nemulţumirea celor care le îndeplinesc.
Situaţia este complicată şi din cauză
ă că agenţiile internaţionale tratează munca depusă
de angajaţii instituţiilor de stat doar ca o contribuţie inevitabilă, această muncă neﬁind
remunerată. Paradoxal, dar pentru acelaşi volum de muncă, un expert, bunăoară, din
sectorul academic va ﬁ retribuit. Se consideră că asistenţa oferită în cadrul proiectelor
internaţionale va consolida cadrul instituţional, eforturile depuse urmând să atingă anumite
obiective durabile, însă munca respectivă este efectuată
ă de către experţii din afara sectorului
guvernamental, aceştia urmând să-i „înveţe” pe cei din instituţiile de stat „cum să lucreze
mai eﬁcient la locul lor de muncă”. O astfel de abordare trezeşte ostilitate şi creează o
atmosferă contraproductivă între cele două „tabere” de experţi. Mai mult decât atât: situaţia
din RM denotă că o bună parte dintre specialiştii instituţiilor de stat sunt profesionişti de
înaltă clasă, o astfel de capacitate neexistând în alte instituţii.
O situaţie aparte există la nivelul autorităţilor publice locale, unde se constată o pregătire
mai slabă, iar adesea chiar incompetenţa funcţionarilor publici cu putere de decizie, precum
şi a specialiştilor responsabili de protecţia mediului. Acest fenomen cauzează o lipsă acută
de capacitate instituţională.
În acelaşi context menţionăm şi fenomenul exodului forţei de muncă peste hotarele ţării,
fapt ce cauzează pierderea a mii de profesionişti, inclusiv în veriga administrativă. În
asemenea condiţii, generaţiile mai tinere nu sunt atrase de perspectiva de a activa în sectorul
guvernamental, academic sau public.
Referindu-ne la instituţiile de stat ca la instituţii de educare şi pregătire profesională a
tinerilor specialişti, constatăm că, astăzi, acestea rămân principalele centre care fac faţă,
cât de cât, situaţiei. Sectorul neguvernamental, iar adesea şi cel academic sunt cu mult
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sub nivelul exigenţelor de calitate. Fluctuaţia specialiştilor din sectorul guvernamental
este mare, ca urmare a remunerării extrem de mici. Totodată, neglijarea şi marginalizarea
acestor specialişti, neincluderea în cadrul proiectelor internaţionale compromite realizarea
obiectivelor vizate. La acelaşi subiect, menţionăm că graţie suportului ﬁnanciar oferit de
donatorii străini în cadrul unor proiecte de asistenţă tehnică, specialiştii antrenaţi devin
adesea principalii actori în abordarea problemelor majore ce ţin de protecţia mediului.
Astfel, atât persoanele responsabile de administrarea proiectelor, cât şi consultanţii locali
îşi perfecţionează prestaţia profesionistă şi managerială în abordarea acestei problematici;
de regulă, lucrările se efectuează în corespundere cu standardele internaţionale, calitatea
actelor manageriale în instituţiile „gazdă” ﬁind cu mult mai înaltă.
Totuşi, procesul de instruire are loc sporadic, efectuându-se prin: organizarea seminarelor,
atelierelor de lucru, meselor rotunde etc., susţinute de către diferite proiecte ﬁnanţate de
donatori ori prin participarea specialiştilor instituţiilor de resort axate pe tematica protecţiei
mediului. Proiectele implementate în ultimul deceniu în RM nu reuşesc să organizeze o
campanie amplă de instruire a specialiştilor din instituţiile de resort, întrucât tematicile
abordate în
n cadrul procesului de instruire sunt tratate izolat, ffără a căuta tangenţe cu alte
domenii ce ţin de protecţia mediului.
Astfel, implementarea prevederilor Convenţiilor de la Rio de Janeiro este îngreuiată de
numeroase bariere de ordin legislativ şi organizatoric. În ultimii ani, datorită activităţilor
implementate de proiectele Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, Programului
Naţiunilor Unite pentru Mediu şi Băncii Mondiale cu susţinerea Fondului Global de Mediu,
au fost ffăcuţi paşi importanţi pentru includerea RM în cooperarea internaţională şi pregătirea
specialiştilor în domeniul protecţiei mediului. În schimb, la nivelul cadrului legislativ şi
instituţional mai există numeroase lacune de capacitate.
În baza celor expuse mai sus, conchidem că este extrem de necesar de a promova mai larg
instruirea şi conştientizarea factorilor de decizie, specialiştilor şi societăţii civile la capitolele
consecinţele negative ale schimbărilor climatice, degradarea solurilor, pierderea variabilităţii
biologice şi căile posibile de depăşire a situaţiilor critice. Prin activităţi bine coordonate
urmează a crea o “dominantă de soluţionare a problemelor”, inclusiv prin intermediul
cooperării multilaterale şi interinstituţionale fructuoase. Se cuvine ca politicile de trening să
vizeze o arie mult mai largă de mobilitate a personalului; pregătirea funcţionarului pentru
arii strict delimitate ale domeniului public conduce la o limitare a mobilităţii „pe verticală”
şi „pe orizontală”, iar ﬂexibilitatea limitelor interne şi externe ale sectorului administrării
publice în acest domeniu nu poate ﬁ decât beneﬁcă.
Creşterea interesului populaţiei faţă de prevederile convenţiilor de mediu va dicta inevitabil
antrenarea cât mai amplă a specialiştilor la realizarea acestor obiective şi, evident, va conduce
la fortiﬁcarea capacităţilor manageriale ale instituţiilor de resort. Pentru a avea succes
în acest domeniu este important de a inﬂuenţa atitudinea cetăţenilor faţă de problemele
de mediu şi de a modela răspunsul (comportamentul) social al persoanelor responsabile
şi al reprezentanţilor sectorului privat respectiv, precum şi de a elabora soluţii reciproc
avantajoase luând în calcul priorităţile naţionale. Astfel, activităţile implementate vor avea
un efect binef
binefăcător: ameliorarea stării mediului şi creşterea veniturilor populaţiei. Totodată,
mecanismele economice inovative urmează să stimuleze realizarea acţiunilor planiﬁcate.
Marea majoritate a lucrătorilor de la instituţiile responsabile, dar şi de la cele specializate
nu cunosc prevederile convenţiilor de mediu şi îndeosebi ale documentelor-cheie, cum ar ﬁ
107

MANAGEMENTUL DE MEDIU. RAPORT NAŢIONAL PRIVIND PRIORITĂŢILE DE CAPACITATE

Protocolul de la Kyoto sau Protocolul de la Cartagena. Acest fapt creează inevitabil diﬁcultăţi
la desfăşurarea negocierilor – de lucru ori politice – ﬁind o piedică la formularea unor
priorităţi naţionale şi la trasarea căilor de colaborare cu statele vecine şi cu comunitatea
internaţională. Astfel, pe de o parte, nu există un cadru legislativ-normativ clar, fapt ce
frânează perfecţionarea instituţională şi creşterea capacităţii manageriale în RM. Pe de
altă parte, cunoaşterea superﬁcială a prevederilor convenţiilor de mediu şi conştientizarea
insuﬁcienţă a beneﬁciilor la nivel naţional de pe urma implementării eﬁciente a convenţiilor
generează pasivitate şi lipsă de consecvenţă în activităţile întreprinse.
Analiza efectuată denotă cunoştinţe precare – la nivelul societăţii civile şi al specialiştilor din
diferite domenii – despre priorităţile de protecţie a mediului (Tabelul 3.18.). Formarea unei
atitudini noi, care ar lua în considerare impactul negativ asupra mediului al activităţilor
antropogene necesită timp. O soluţie eﬁcientă în această situaţie ar ﬁ conceperea unui
curriculum educaţional pentru diferite grupuri-ţintă, astfel încât educaţia ecologică să ﬁe
desfăşurată cât mai larg şi cât mai complex. Scopul ﬁnal al unei astfel de educaţii este
crearea unei noi conduite sociale pe măsura acestei concepţii.
Tabelul 3.18. Impedimente şi necesităţi sinergetice de capacitate la nivel instituţional ce ţin de resursele
umane şi sistemele de stimulare a personalului
Impedimente de capacitate
Abordarea superﬁcială a subiectelor relevante
ale Convenţiilor de la Rio în programele de
educaţie, instruire şi perfecţionare a cadrelor
responsabile de protecţia mediului.

Necesităţi de capacitate
Conceperea unui curriculum educaţional pentru diferite grupuriţintă, astfel încât educaţia ecologică să ﬁe desfăşurată cât mai larg şi
cât mai complex, inclusiv în vederea formării unei atitudini noi, care
ar lua în considerare impactul negativ asupra mediului al activităţilor
antropogene.
Salarizarea sub nivelul corespunzător a Elaborarea şi aprobarea Regulamentului privind sistemul de remunerare
cadrelor profesionale responsabile de protecţia a specialiştilor antrenaţi în practicile de excelenţă din domeniul protecţiei
mediului.
mediului.

3.2.3. Gestionarea ﬁnanciară
Implementarea programelor, planurilor, strategiilor şi altor politici naţionale de mediu
este posibilă doar în cazul alocărilor ﬁnanciare respective în termene strict stabilite, cu
direcţionarea surselor către instituţia responsabilă pentru administrarea ﬁnanciară a
activităţilor. Evaluarea eﬁcacităţii activităţilor planiﬁcate se efectuează prin proceduri clar
stabilite, iar controlul ﬁnanciar include auditul. În acest context, menţionăm că, de curând,
prin hotărârea Guvernului, partea textuală ce ţine de estimarea ﬁnanciară a activităţilor
incluse în planuri, programe, strategii şi alte acte de politică naţională este preluată din
textul acestor documente, ceea ce reprezintă un impediment serios la urmărirea alocărilor
ﬁnanciare pentru activităţile menţionate în respectivele acte. O astfel de abordare va cauza
negreşit o reducere şi mai pronunţată a activităţilor strategice, dar şi a celor practice, la nivel
local, în domeniul protecţiei mediului. În asemenea situaţie este imposibil de a planiﬁca
activităţi consecvente şi durabile privind protecţia mediului.
Referindu-ne la sursele limitate de ﬁnanţare şi la gestionarea ﬁnanciară ineﬁcientă,
considerăm că aceasta este una dintre cele mai diﬁcile probleme caracteristice nivelului
instituţional. Domeniul în cauză se caracterizează prin numeroase impedimente şi neclarităţi.
O parte dintre acestea sunt moştenite de la vechiul sistem de gestionare ﬁnanciară, iar altele
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sunt de dată relativ recentă. Se observă de asemenea o lipsă de voinţă privind soluţionarea
acestora şi asigurarea unei ﬁnanţări continue şi consecvente a necesităţilor de mediu.
Diﬁcultăţile existente sunt legate în special de cadrul legislativ-normativ deﬁcient şi anchilozat
de conceptul său restrictiv. Este evident şi faptul că actuala legislaţie nu facilizează – ba
dimpotrivă – adesea blochează şi obstrucţionează cooperarea cu donatorii străini cointeresaţi
în alocarea surselor ﬁnanciare (prejudiciind astfel cooperarea regională şi internaţională).
Legislaţia naţională limitează, de asemenea, parteneriatul şi cooperarea cu instituţiile străine
pentru un anumit tip de afaceri. Imposibilitatea de a stabili o colaborare în baza subiectului
afacerii (programe, proiecte, activităţi tematice etc.) constituie un obstacol frecvent în calea
ﬂuxurilor ﬁnanciare din străinătate. Adesea, impunerea unor taxe pentru donaţiile primite
(conform legislaţiei naţionale) cauzează pierderea alocărilor cu caracter de donaţie.
Drept urmare, managementul proiectelor, programelor de asistenţă etc. (conform legislaţiei
naţionale) este extrem de anevoios, deseori chiar imposibil. De regulă, implementarea acestor
activităţi se efectuează conform standardelor şi regulilor donatorului sau ale instituţiilor
străine responsabile.
Tabelul 3.19. Impedimente şi necesităţi sinergetice de capacitate la nivel instituţional ce ţin de gestionarea
ﬁnanciară
Impedimente de capacitate
Gradul redus de raţionalizare şi consolidare a
managementului ﬁnanciar la nivel instituţional
Instituţiile publice, în particular cele ce au
atribuţie la protecţia mediului, sunt subﬁnanţate,
fapt ce îngreuiază funcţionarea lor eﬁcientă.

Necesităţi de capacitate
Eﬁcientizarea managementului ﬁnanciar la nivel instituţional.

Includerea în bugetul autorităţii centrale de mediu a alocaţiilor ﬁnanciare
destinate implementării strategiilor, programelor, planurilor de acţiuni
aprobate, axate pe domeniile: protecţia şi conservarea biodiversităţii;
combaterea degradării solurilor.
Managementul
nesatisfăcător
la
nivel Consolidarea managementului ﬁnanciar al fondurilor sectoriale ce au
instituţional al fondurilor ﬁnanciare sectoriale atribuţie la aspectele de mediu.
ce au tangenţe cu aspectele de mediu.
Supravegherea ineﬁcientă a utilizării resurselor Dezvoltarea capacităţilor de administrare efectivă a resurselor
ﬁnanciare alocate prin intermediul diferitelor ﬁnanciare existente prin includerea unui expert din ACM în toate
fonduri pentru ﬁnanţarea proiectelor de mediu. consiliile de administrare a fondurilor ce ﬁnanţează proiecte de mediu:
CRM Moldova, FEN, FIS, USAID etc.
Sistemul de control intern în cadrul FEN şi • Implementarea sistemului de control intern în cadrul FEN cu
metodologiile de evaluare a riscurilor inerente
evaluarea riscurilor inerente în activitatea acestora.
sunt subdezvoltate; de asemenea, transparenţa • Aprobarea unor noi proceduri de gestionare ﬁnanciară a FEN,
activităţii FEN este limitată, neﬁind stipulate
care ar permite introducerea compartimentelor privind contribuţia
proceduri prompte de raportare şi dezvăluire a
naţională la proiectele de mediu implementate în cadrul colaborării
informaţiei.
internaţionale.
Oportunităţi insuﬁciente pentru ﬁnanţări Dezvoltarea mecanismelor ﬁnanciare la nivel naţional, raional sau de
alternative în domeniul mediului în contextul comună privind stimularea ﬁnanţării alternative în domeniul protecţiei
cadrului instituţional existent.
mediului, inclusiv de către sectorul privat şi instituţiile locale.

Lipsa unui cadru aparte în legislaţia naţională sau a stipulărilor clare în regulamentele
instituţiilor centrale şi de alte niveluri privind utilizarea unităţilor de implementare sau
a oﬁciilor de implementare a proiectelor tematice (naţionale ori internaţionale) creează
diﬁcultăţi de management şi administrare. Deşi beneﬁciul lucrărilor efectuate de către aceste
oﬁcii este inestimabil, de mai mult de un deceniu, la nivel oﬁcial, nu s-au ffăcut nici un fel
de ajustări legislative pentru a facilita activitatea entităţilor respective. Preluarea de către
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instituţiile de stat a regulilor de administrare practicate de către unele instituţii internaţionale
ar facilita mult procesul de negocieri şi de aprobare a noilor donaţii, contribuind esenţial la
abordarea mai largă a problemelor existente şi la fortiﬁcarea capacităţilor manageriale ale
instituţiilor de stat.
Un alt obstacol major, din punctul de vedere al eﬁcienţei activităţilor practice, este
operativitatea limitată a Fondului Ecologic Naţional (Tabelul 3.19.). Statutul legal al FEN
nu permite, bunăoară, coﬁnanţarea proiectelor internaţionale, fapt ce limitează atragerea
de noi proiecte investiţionale în domeniul protecţiei mediului. De asemenea, restricţiile
impuse privind remunerarea consultanţilor reduc oportunităţile de concepere şi promovare
a proiectelor noi. Deseori, sursele acumulate în Fond sunt redirecţionate spre activităţi
secundare, iar lipsa transparenţei nu permite gestionarea eﬁcientă a acestuia.
Numeroase stipulări din legislaţia ﬁnanciară prevăd „extragerea” anumitor surse din
cele destinate activităţilor de mediu pentru a contribui la formarea altor componente ale
bugetului ţării. Procedura de executare a actelor oﬁciale ale statului aprobate de Guvern sau
Parlament este structurată în asemenea mod, încât acoperirea ﬁnanciară să ﬁe posibilă doar
după autorizarea disbursărilor de către Ministerul Finanţelor şi Comerţului. Aceasta, după
ce documentul a fost deja aprobat, este coordonată în prealabil şi cu ministerele interesate.
Autorizarea suplimentară constituie, de fapt, un instrument de restricţie, alocările ﬁnanciare
ﬁind, de regulă, reţinute sau blocate. Astfel, Guvernul aprobă ceea, cu siguranţă, una dintre
subdiviziunile sale nu va ﬁnanţa.

3.2.4. Infrastructura instituţiilor
ţ
ţiilor
Ansamblul elementelor ce ţin de asigurarea cadrului instituţional cu spaţiu pentru activităţi
administrative, de supraveghere, pentru procesul de interacţiune şi cooperare între parteneri
este suﬁcient şi oportun. Cu toate acestea, ansamblul de elemente care constituie baza
tehnico-materială nu este dezvoltat suﬁcient.
Doar unele instituţii de stat sunt dotate cu oﬁcii, calculatoare, reţea Internet şi alt echipament
(Tabelul 3.20.). În aproape toate instituţiile este limitat accesul la tehnologiile informaţionale
sau acestea lipsesc cu desăv
ă ârşire; nu sunt deﬁnite sistemele informaţionale departamentale;
ăv
nu există sisteme informaţionale integrate, ceea ce îngreuiază procesul de interacţiune şi
cooperare. Accesul la tehnologiile informaţionale este deosebit de limitat la nivel local.
De menţionat impedimentele ce ţin de sistemele de comunicare, inclusiv transportul şi
legătura telefonică; foarte frecvent, specialiştii instituţiilor de stat sunt impuşi să achite
convorbirile telefonice din cont propriu. De asemenea, este limitat accesul funcţionarilor
publici la utilizarea poştei electronice; sunt numeroase cazurile când, în instituţiile de stat,
Internetul este periodic deconectat.
Referitor la sfera dezvoltare-cercetare şi mobilizarea ştiinţei în sprijinul managementului de
mediu, de asemenea, o condiţie indispensabilă pentru a ridica nivelul cercetărilor ştiinţiﬁce
în domeniul protecţiei mediului ambiant şi a facilita
a transferul de tehnologii prietenoase
mediului este înzestrarea tehnico-materială şi informaţională a instituţiilor din branşă. Un
loc aparte în această activitate le aparţine poligoanelor experimentale, care au degradat
considerabil în ultimii ani. De asemenea, se pierd colecţii de plante cu valoare de unicat,
care au fost create timp de câteva zeci de ani. Pentru ameliorarea situaţiei e necesar de a
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susţine unităţile experimentale ale instituţiilor ştiinţiﬁce şi academice. Includerea sferei de
cercetare-dezvoltare din Republica Moldova în circuitul internaţional şi în special în Spaţiul
European de Cercetare poate avea un impact pozitiv în vederea realizării acestui deziderat.
De asemenea, una dintre căile de realizare obiectivelor ﬁxate este crearea centrelor de
excelenţă de cercetare-dezvoltare. Este vorba de fondarea a patru centre de excelenţă cu
referire la convenţiile de mediu în următoarele domenii: ecosisteme şi dezvoltare durabilă,
biologie moleculară, nanotehnologii şi surse alternative de energie.
Tabelul 3.20. Impedimente şi necesităţi sinergetice de capacitate la nivel instituţional ce ţin de
infrastructura instituţiilor
Impedimente de capacitate
Baza tehnico-materială a instituţiilor din domeniul
mediului nu este dezvoltată suﬁcient (ex.: doar
unele instituţii sunt dotate cu calculatoare, reţea
Internet şi alt echipament).
Lipsa sistemului informaţional unic al instituţiilor
de mediu, lipsa reţelei electronice de management
naţional a mediului; utilizarea insuﬁcientă a
tehnologiilor informaţionale.
Baza tehnico-materială şi informaţională a
instituţiilor de cercetare-dezvoltare în domeniul
mediului este învechită şi ineﬁcientă.
Infrastructură informaţională subdezvoltată şi
suport logistic insuﬁcient pentru monitoringul
integrat de mediu.
Infrastructură slabă de instruire şi reciclare a
cadrelor din veriga centrală şi locală în domeniul
protecţiei mediului.

Necesităţi de capacitate
Revigorarea şi dotarea tehnico-materială a instituţiilor din domeniul
protecţiei mediului în vederea asigurării unei activităţi eﬁciente.
Crearea în cadrul planului de măsuri pentru realizarea Strategiei
Na ionale de ediﬁcare a societăţii
Naţ
ii informa
informaţionale îîn Republica
Moldova – „Moldova electronică” - a sistemului informaţional
naţional şi a reţelei electronice privind managementul de mediu,
care ar servi pentru procesarea rapidă a informaţiei şi ca suport în
informarea şi cooperarea cu partenerii naţionali şi internaţionali.
Revigorarea şi dotarea tehnică a bazelor experimentale ale instituţiilor
ştiinţiﬁce şi academice în vederea intensiﬁcării cercetărilor ştiinţiﬁce
privind adaptarea la noi condiţii de mediu.
Asigurarea cu echipament performant şi consolidarea suportului
logistic pentru Sistemul de monitoring ecologic integrat în scopul
realizării angajamentelor ţării în cadrul Convenţiilor de mediu de la
Rio.
Crearea Centrului de Perfecţionare şi Reciclare a Cadrelor în
domeniul mediului în cadrul Institutului Naţional de Ecologie şi
asigurarea infrastructurii de instruire.

O condiţie sine qua non a creării centrelor de excelenţă este faptul că ﬁnanţarea programelor
de către UE, în special a PAM–6, se efectuează prin centre şi reţele de excelenţă. Desigur,
crearea şi aﬁrmarea lor ca centre de cercetare este un proces pe cât de diﬁcil, pe atât de util
în condiţiile Republicii Moldova.

3.3. Priorităţi şi oportunităţi sinergetice de întărire a capacităţilor la
nivel individual
Un rol important în rezolvarea problemelor ce ţin de Convenţiile de mediu de la Rio de
Janeiro (conservarea biodiversităţii, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi adaptarea
la schimbările climatice, combaterea deşertiﬁcării şi diminuarea consecinţelor secetelor)
revine atât societăţii civile, cât şi ﬁecărui individ în parte. Pentru consolidarea capacităţilor
individuale ale populaţiei ţării privind rezolvarea problemelor menţionate mai sus este necesar
de a încuraja participarea cetăţenilor la procesul de planiﬁcare, elaborare şi implementare
a programelor, strategiilor, planurilor de acţiuni naţionale şi delegarea către aceştia a unor
responsabilităţi de management de mediu mai mari.
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3.3.1. Aplicarea instrumentelor efective în procesul de planiﬁcare
În Republica Moldova aplicarea instrumentelor efective în procesul de planiﬁcare este abia
la faza incipientă. Cu regret, strategiile, programele şi planurile naţionale de acţiuni sunt
planiﬁcate şi elaborate fără a lua în calcul potenţialul economic al ţării şi nivelul culturaleducaţional al populaţiei. Societatea civilă aproape că nu ia parte la procesul de planiﬁcare,
elaborare şi implementare a actelor de politică de mediu şi nici la realizarea obiectivelor
convenţiilor, ﬁind slab informată în ceea ce priveşte eventualele consecinţe negative ca
rezultat al reducerii diversităţii biologice, impactului negativ al schimbărilor climatice şi al
extinderii deşertiﬁcării.
Principalele impedimente în procesul de planiﬁcare eﬁcientă sunt cunoştinţele limitate ale
specialiştilor în domeniul protecţiei mediului privind instrumentele efective de protecţie a
mediului, în particular, cele aplicabile economiei de piaţă (Tabelul 3.21.).
Tabelul 3.21. Impedimente şi necesităţi sinergetice de capacitate la nivel individual ce ţin de aplicarea
instrumentelor efective în procesul de planiﬁcare
Impedimente de capacitate
Necesităţi de capacitate
Specialiştii în domeniul protecţiei • Adaptarea nivelului universitar de educaţie în vederea pregătirii specialiştilor
mediului posedă cunoştinţe limitate
în planiﬁcarea de mediu la condiţiile economiei de piaţă;
privind instrumentele efective de • Dezvoltarea capacităţilor ce ţin de transferul de experienţă a ţărilor dezvoltate
protecţie a mediului, în particular,
privind instrumentele efective (în special, cele economice) de protecţie a
cele aplicabile economiei de piaţă.
mediului către Republica Moldova;
• Elaborarea propunerilor de proiecte privind atragerea asistenţei donatorilor
în vederea consolidării capacităţilor individuale ale funcţionarilor publici în
cadrul APCe şi APL pentru elaborarea şi aplicarea efectivă a politicilor de
mediu, instrumentele economice de protecţie a mediului şi planiﬁcarea de
mediu în condiţiile economiei de piaţă.

De asemenea, persistă un şir de alte impedimente, precum: activitatea ineﬁcientă a specialiştilor
responsabili de procesul de planiﬁcare; nivelul redus al planiﬁcării şi controlului asupra
realizării activităţilor; participarea insuﬁcientă la procesul de planiﬁcare a reprezentanţilor
organelor administraţiei publice, ONG-urilor, societăţii civile şi populaţiei; planiﬁcarea şi
realizarea necoordonată a activităţilor incluse în diferite strategii, programe şi planuri de
acţiune, acte de politică de mediu; distribuirea necorespunzătoare a responsabilităţilor,
inclusiv instituţiilor care au capacităţi limitate pentru organizarea şi realizarea acestor
activităţi etc.
La planiﬁcarea acţiunilor naţionale privind realizarea obiectivelor convenţiilor de mediu este
necesar de a întreprinde un şir de paşi, precum: elaborarea planurilor de acţiuni conform
informaţiei colectate în bazele de date specializate de mediu; prevederea acţiunilor integrate,
comune pentru toate cele trei Convenţii de mediu de la Rio de Janeiro, inclusiv: educaţia,
instruirea, formarea şi reciclarea specialiştilor APCe şi APL, precum şi a factorilor de decizie
în domeniul aplicării efective a politicilor de mediu şi instrumentelor economice de protecţie
a mediului; sensibilizarea şi conştientizarea populaţiei vizavi de fenomenele ce ţin de
convenţiile de mediu; corelarea acţiunilor planiﬁcate cu cerinţele şi obiectivele dezvoltării
durabile socioeconomice a ţării şi de eradicare a sărăciei cu potenţialul ﬁnanciar şi uman
al ţării; implicarea în procesul de planiﬁcare, elaborare şi implementare a strategiilor,
programelor planurilor naţionale de acţiuni şi politicilor de mediu, alături de reprezentanţii
autorităţilor publice centrale şi locale şi ai societăţii civile, a publicului larg şi a ONG-urilor;
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prevederea în strategii, programe şi planurile naţionale de acţiuni a mecanismelor economice
de stimulare a realizării acţiunilor planiﬁcate şi dezvoltarea capacităţilor ce ţin de transferul
de experienţă a ţărilor dezvoltate privind instrumentele efective, în special, cele economice
de protecţie a mediului către Republica Moldova.
Un rol important în perfecţionarea procesului de planiﬁcare revine gradului înalt de caliﬁcare
a specialiştilor antrenaţi în acest proces. Cu regret, în prezent se observă o lipsa acută de
specialişti caliﬁcaţi în domeniul mediului, cu experienţă în planiﬁcarea şi reﬂectarea pe
larg a acţiunilor de protecţie a mediului (ecologişti, jurişti, economişti, experţi în sisteme
informaţionale, jurnalişti etc.).

3.3.2. Aplicarea instrumentelor efective în realizarea politicilor, strategiilor şi
planurilor de acţiuni
Consolidarea capacităţilor la nivel individual este legată de schimbarea mentalităţii şi atitudinii
publicului larg faţă de problemele ecologice, formarea personalului caliﬁcat în instituţiile
proﬁlate pe problemele mediului, cointeresarea populaţiei, personalului instituţiilor de mediu
şi din administrarea publică în realizarea integrată a obiectivelor convenţiilor de mediu.
Impedimentul principal ce persistă la nivel de aplicare a instrumentelor efective în realizarea
politicilor, strategiilor şi planurilor de acţiuni ţine de faptul că instituţiile responsabile de
supravegherea implementării instrumentelor naţionale şi de transpunerea în fapt a acestora,
adesea, nu dispun de specialişti caliﬁcaţi pentru realizarea lor (Tabelul 3.22.).
Tabelul 3.22. Impedimente şi necesităţi sinergetice de capacitate la nivel individual ce ţin de aplicarea
instrumentelor efective în realizarea strategiilor, programelor, planurilor de acţiuni şi politicilor de
mediu
Impedimente de capacitate
Necesităţi de capacitate
Instituţiile responsabile de su- • Dezvoltarea capacităţilor individuale ale specialiştilor APCe şi APL privind
pravegherea implementării instrurealizarea efectivă şi eﬁcientă a instrumentelor naţionale de politică de mediu,
mentelor naţionale de transpunere
inclusiv prin implementarea programelor de sensibilizare, instruire, educare şi
în fapt a strategiilor, programelor,
reciclare a cadrelor;
planurilor de acţiuni şi politicilor • Elaborarea propunerilor de proiecte privind consolidarea capacităţilor
de mediu nu dispun de specialişti
individuale ale funcţionarilor APCe şi APL referitoare la aplicarea efectivă
caliﬁcaţi pentru realizarea acestora.
şi eﬁcientă a instrumentelor naţionale de politică de mediu, inclusiv în scopul
realizării obiectivelor convenţiilor de mediu la care RM este parte.

Această situaţie poate ﬁ depăşită prin dezvoltarea capacităţilor individuale ale specialiştilor
APCe şi APL privind aplicarea efectivă şi eﬁcientă a instrumentelor naţionale de politică de
mediu, inclusiv prin: implementarea programelor de sensibilizare şi reciclare a cadrelor care
activează în domeniul mediului.
De asemenea, drept instrumente efective în realizarea strategiilor, programelor, planurilor
de acţiuni şi politicilor de mediu pot ﬁ considerate şi următoarele acţiuni:
•

includerea în programele naţionale de dezvoltare a problemelor ce ţin de protecţia
mediului şi realizarea obiectivelor Convenţiilor de la Rio de Janeiro;

• acordarea de prioritate acelor obiective ale convenţiilor de mediu, a căror realizare
conduce la dezvoltarea economică durabilă a ţării, eradicarea sărăciei, stabilitate
socială şi ameliorarea mediului economic;
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• perfecţionarea cadrului legislativ-normativ, care ar stipula clar şi ar delimita obligaţiunile
şi responsabilităţile funcţionarilor publici, societăţii civile şi populaţiei în realizarea
obiectivelor Convenţiilor de la Rio de Janeiro;
• consolidarea potenţialului profesional al cadrelor în domeniul ecologiei în vederea
îmbunătăţirii sistemului de planiﬁcare şi de management în sfera protecţiei mediului
şi realizarea prevederilor convenţiilor de mediu;
• consolidarea capacităţilor autorităţilor publice locale şi asigurarea implicării mai active
a comunităţilor, grupurilor locale şi ONG-urilor în managementul durabil al resurselor
naturale;
• cointeresarea economică
ă a actorilor principali în utilizarea cunoştinţelor şi practicilor
durabile în domeniul protecţiei mediului ambiant, inclusiv prin: acces preferenţial la
factorii de producţie, credite cu dobândă redusă pe durată lungă cu o perioadă de
graţie, stimularea economică a utilizării tehnologiilor favorabile mediului etc.;
• reformarea sistemului de salarizare în sistemul public, majorarea salariului angajaţilor,
ţinând cont de valoarea coşului minim de consum;
• creşterea veniturilor şi posibilităţilor de angajare a populaţiei rurale în câmpul
muncii, inclusiv prin dezvoltarea pieţelor, crearea instrumentelor ﬁnanciare adecvate
nevoilor locale, dezvoltarea activităţilor economice de tipul celor para-agricole sau nonagricole;
• realizarea activităţilor ce urmăresc diminuarea dependenţei directe a populaţiei ţării
de resursele naturale (sol, apă, resursele biologice) care, împreună cu baza tehnologică
precară şi practicile de producţie perimate cauzează degradarea accelerată a resurselor
naturale;
• perfecţionarea sistemului de instruire, educaţie şi conştientizare a populaţiei în domeniul
protecţiei mediului, precum şi a sistemului de pregătire şi reciclare a cadrelor, inclusiv
a factorilor de decizie, managerilor, persoanelor responsabile de colectarea datelor,
utilizarea informaţiilor, avertizarea în caz de situaţii excepţionale etc.

3.3.3. Accesul la fonduri şi utilizarea eﬁcientă a acestora
Principalele impedimente ce ţin de accesul la fonduri şi utilizarea eﬁcientă a acestora în
RM consistă în: insuﬁcienţa economiştilor caliﬁcaţi în domeniul mediului; capacitate
insuﬁcientă în toate sectoarele, inclusiv în cadrul comunităţilor locale privind negocierea cu
donatorii a fondurilor de ﬁnanţare pentru implementarea proiectelor de mediu şi cunoştinţe
superﬁciale privind identiﬁcarea propunerilor de proiect, pregătirea documentelor de proiect,
mecanismele de ﬁnanţare şi implementarea proiectelor de mediu. Pentru a înlătura cât mai
grabnic aceste lacune este necesar a realiza un şir de acţiuni (Tabelul 3.23.).
Notăm, de asemenea, că în mobilizarea resurselor ﬁnanciare necesare pentru realizarea
prevederilor convenţiilor de mediu un rol important revine fondurilor ecologice locale şi
naţionale, managementului eﬁcient al acestora şi accesului la utilizarea resurselor lor.
Organele responsabile de utilizarea fondurilor sunt obligate să faciliteze ﬁnanţarea necesară a
activităţilor la nivel naţional şi local conform dispoziţiilor convenţiilor, implicând participarea
ONG-urilor şi comunităţilor locale pentru gestionarea eﬁcientă a resurselor ﬁnanciare.
În RM accesul la utilizarea fondurilor ecologice se asigură prin sistemul de granturi, în bază
de concurs. Pentru a veriﬁca corectitudinea acordării granturilor şi organizării concursurilor
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este necesar de a include în aparatul de coordonare şi control reprezentanţi ai ONG-urilor
şi ai societăţii civile.
Tabelul 3.23. Impedimente şi necesităţi sinergetice de capacitate la nivel individual ce ţin de accesul la
fonduri şi utilizarea eﬁcientă a acestora
Impedimente de capacitate
Insuﬁcienţa economiştilor caliﬁcaţi
domeniul mediului.

Necesităţi de capacitate
în Dezvoltarea capacităţilor individuale ale specialiştilor în domeniul
protecţiei mediului, inclusiv ale economiştilor, prin implementarea
programelor de instruire şi reciclare a cadrelor.
Capacitate insuﬁcientă în toate sectoarele, Dezvoltarea capacităţilor privind o informare mai bună a APCe, APL,
inclusiv în cadrul comunităţilor locale ONG-urilor şi comunităţilor locale privind oportunităţile de ﬁnanţare
privind negocierea cu donatorii a fondurilor externă a proiectelor de mediu, dezvoltarea capacităţilor de negociere,
de ﬁnanţare pentru implementarea pro- identiﬁcare, pregătire şi management al proiectelor de mediu, inclusiv în
iectelor de mediu.
cadrul treningurilor şi cursurilor de reciclare a cadrelor.

Asigurarea utilizării eﬁciente a fondurilor ecologice la ﬁnanţarea activităţilor de nivel local
poate ﬁ înfăptuită prin consolidarea mecanismelor naţionale de coordonare, integrate în
programele naţionale de dezvoltare. Pentru garantarea accesului la utilizarea fondurilor este
necesară o informaţie mai amplă asupra surselor şi fondurilor disponibile, precum şi asupra
modalităţilor de ﬁnanţare a activităţilor concrete.

3.3.4. Managementul informaţional şi sfera dezvoltare-cercetare
Un rol important în consolidarea capacităţilor privind implementarea prevederilor convenţiilor
de mediu revine bazelor de date ce ţin de ariile tematice protecţia biodiversităţii, schimbarea
climei, degradarea solurilor şi asigurarea accesului liber al populaţiei, agenţilor economici,
funcţionarilor administraţiei publice, personalului instituţiilor statale şi neguvernamentale
la informaţia acumulată.
Bazele de date constituie elementul-cheie în planiﬁcarea sistemică de mediu. La modul
general, constatăm existenţa anumitor baze de date tematice, însă informaţia este plasată în
diferite instituţii, accesul la respectiva informaţie este limitat, de ﬁecare dată ﬁind necesară
solicitarea individuală a acesteia.
Crearea băncilor de date este prevăzută de mai multe acte legislative şi normative, însă
pentru moment nu este deﬁnitivată. Colectarea informaţiei se efectuează spontan, fără un
plan concret.
Procesul de acumulare a datelor de formare a bazelor de date cuprinde: colectarea datelor
iniţiale – material cifric sub formă de tabele, hărţi referitoare la suprafeţe şi la terenuri, altă
informaţie; generalizarea datelor – tabele, hărţi generalizate etc.; prelucrarea matematică
a datelor – tabele statistice generalizate; prezentarea graﬁcă a datelor – graﬁce, diagrame
pe ani (versiunea electronică). Prelucrarea datelor se efectuează conform unor metode
nestandardizate, ceea ce creează anumite diﬁcultăţi în procesul de sistematizare a
acestora.
Barierele care nu permit implementarea activităţilor menţionate mai sus sunt următoarele:
insuﬁcienţa specialiştilor caliﬁcaţi în domeniu; asigurarea ﬁnanciară precară a lucrărilor
pentru crearea bazelor de date; dotarea insuﬁcientă cu calculatoare moderne, scanere
şi altă tehnică necesară; lipsa unui centru informaţional unic cu reţea de distribuţie a
informaţiei necesare; lipsa unui regulament privitor la crearea bazelor de date tematice; lipsa
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elaborărilor ştiinţiﬁce privind crearea unor forme-tip de tabele pentru versiunea electronică
a bazelor de date. În asemenea condiţii, putem aﬁrma că managementul informaţional
în ţară este extrem de slab, ﬁind necesare activităţi de fortiﬁcare a capacităţilor în acest
domeniu (Tabelul 3.24.).
Tabelul 3.24. Impedimente şi necesităţi sinergetice de capacitate la nivel individual ce ţin de colectarea
datelor, managementul informaţional şi sfera dezvoltare-cercetare
Impedimente de capacitate
Insuﬁcienţa de specialişti caliﬁcaţi în domeniul
protecţiei mediului: în realizarea Strategiei
Naţionale şi Planului de Acţiuni privind Conservarea
Biodiversităţii (SNPACB), identiﬁcarea stării
actuale şi a tendinţei de schimbare a componentelor
ei; în inventarierea emisiilor de gaze în atmosferă;
în inventarierea calităţii solului şi a proceselor de
degradare a acestuia; insuﬁcienţa de specialişti
caliﬁcaţi în prelucrarea datelor şi în managementul
informaţional de mediu.
Exodul permanent al forţei de muncă, inclusiv al
cercetătorilor ştiinţiﬁci spre alte sfere de activitate
din ţară şi de peste hotare.

Necesităţi de capacitate
Dezvoltarea capacităţilor individuale ale specialiştilor în
domeniul protecţiei mediului, în special în: colectarea datelor
privind biodiversitatea, identiﬁcarea stării şi tendinţei de
schimbare a componentelor ei; evaluarea şi monitoringul
emisiilor de gaze cu efect de seră; evaluarea calităţii solului;
colectarea, procesarea, păstrarea şi arhivarea datelor,
utilizarea bazelor de date în monitoringul integrat de mediu;
pregătirea rapoartelor naţionale în corespundere cu prevederile
Convenţiilor de mediu de la Rio de Janeiro etc.
Elaborarea unui program de formare şi menţinere în economia
naţională, inclusiv în sfera cercetare-dezvoltare, a specialiştilor
tineri, care ar putea contribui la crearea masei critice în vederea
schimbării radicale a situaţiei; ridicarea nivelului cercetărilor
ştiinţiﬁce şi a gradului lor de implementare, inclusiv în
domeniul protecţiei mediului ambiant.

Factorul individual are o importanţă deosebită şi în sfera dezvoltare-cercetare, inclusiv
privind planiﬁcarea şi efectuarea cercetărilor ştiinţiﬁce în domeniul protecţiei mediului. Este
extrem de complicat a crea un sistem bine organizat de cercetare, inovare şi transfer de
tehnologii performante favorabile mediului în situaţia în care nivelul mediu de remunerare
a unui salariat în sfera cercetare-dezvoltare la ﬁnele anului 2004 nu depăşea suma de $ 50
SUA lunar. Este necesar de a ridica nivelul informaţional, de a îmbunătăţi înzestrarea cu
tehnică şi utilaj de ultimă oră, adică de a le crea condiţii optime pentru onorarea sarcinilor
de serviciu salariaţilor din sfera cercetare-dezvoltare.
Criza economică din ultimul deceniu al secolului XX a afectat profund şi potenţialul de cadre
caliﬁcate angajate în sfera cercetare-dezvoltare. În această perioadă, numărul colaboratorilor
ştiinţiﬁci s-a diminuat de circa trei ori, cu o treime s-a redus şi numărul deţinătorilor de
titluri ştiinţiﬁce implicaţi în activităţile de cercetare-dezvoltare. Salariile mici şi, drept urmare,
diminuarea prestigiului profesiei de savant sunt cauzele care îi determină pe mai mult de
cincizeci la sută dintre deţinătorii titlurilor ştiinţiﬁce înregistraţi de Comisia Superioară de
Atestare să renunţe la sfera cercetare-dezvoltare.
Respectiva stare de lucruri impune elaborarea de urgenţă a unui program de formare şi
menţinere în sfera menţionată a specialiştilor tineri, care ar putea contribui la schimbarea
radicală a situaţiei privind nivelul cercetărilor şi gradul de implementare a realizărilor
ştiinţiﬁce, inclusiv în protecţia mediului.
Se impune, de asemenea, elaborarea unui program de ridicare a nivelului profesional al
cercetătorilor prin urmarea stagiilor peste hotarele RM. Menţionăm, de asemenea, că nivelul
aptitudinilor manageriale ale conducătorilor de instituţii adesea lasă de dorit, ﬁind necesară
o instruire suplimentară a acestora, inclusiv folosind mecanismele descrise anterior.
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3.3.5. Conlucrarea şi comunicarea între parteneri
Instituţiile publice specializate în domeniul protecţiei mediului sunt obligate să ofere sprijin
agenţilor economici, organizaţiilor neguvernamentale, comunităţilor locale şi populaţiei
în ansamblu în ceea ce priveşte realizarea prevederilor convenţiilor de mediu. Astfel, este
necesar să se faciliteze schimbul de informaţii, de experienţă şi de tehnologii, să se asigure
acordarea de consultanţă în domeniul legislaţiei naţionale etc.
Instituţiile publice acordă sprijin la cerere şi pot ﬁ învestite cu responsabilităţi de coordonare
a activităţilor în domeniul lor de competenţă. Partenerii de bază în realizarea obiectivelor
convenţiilor sunt chemaţi: să-şi coordoneze programele de activitate, să elaboreze programe
complexe comune şi să
ă coopereze multilateral – la managementul şi controlul activităţilor, la
consolidarea capacităţii populaţiei privind protecţia mediului, în sfera dezvoltare-cercetare şi
în domeniul implementării realizărilor ştiinţiﬁce în protecţia mediului; la evaluarea integrată
a datelor, monitoringul integrat de mediu, accesul la informaţii de mediu, popularizarea
informaţiilor de mediu, instruirea, educaţia şi sensibilizarea publicului larg vizavi de
problemele de mediu.
Cu toate acestea, experienţa modestă în discuţii publice şi în implicarea ca parteneri în
procesul decizional de mediu, inclusiv ca urmare a subestimării necesităţii de comunicare
privind realizarea consensului, lipsa oportunităţilor de acumulare a experienţei de
comunicare şi capacitatea insuﬁcientă manifestată de funcţionarii publici întru asigurarea
participării publicului în procesul decizional de mediu şi la difuzarea informaţiei la temă
sunt nişte impedimente serioase pentru procesul de conlucrare şi comunicare a partenerilor
la subiectele ce ţin de protecţia mediului.
În aceste condiţii este necesar de a dezvolta abilităţile de comunicare ale factorilor de decizie
şi ale specialiştilor APCe şi APL (Tabelul 3.25.), de a cointeresa factorii de decizie faţă de „arta
de a comunica”, urmând să ﬁe demonstrate unele cazuri de succes privind utilitatea acestui
instrument la soluţionarea problemelor.
Tabelul 3.25. Impedimente şi necesităţi sinergetice de capacitate la nivel individual ce ţin de conlucrarea
şi comunicarea între parteneri
Impedimente de capacitate

Necesităţi de capacitate

Experienţă modestă în discuţii publice • Atragerea asistenţei donatorilor în implementarea programelor de instru
şi în implicarea ca parteneri în procesul
ire privind participarea publicului la procesul de elaborare şi adoptare a
decizional de mediu, inclusiv ca urmare
deciziilor de mediu;
a subestimării necesităţii de comunicare • Dezvoltarea abilităţilor de comunicare ale factorilor de decizie şi ale
privind realizarea consensului; lipsa
specialiştilor APCe şi APL; cointeresarea factorilor de decizie în
oportunităţilor de acumulare a experienţei
dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi demonstrarea unor cazuri de
de comunicare.
succes privind utilitatea acestui instrument la soluţionarea problemelor;
Participarea insuﬁcientă a publicului în • Asigurarea participării publicului în procesul decizional prin fortiﬁcarea
procesul decizional de mediu şi capacitate
capacităţilor individuale ale funcţionarilor publici de la ACM şi în cadrul
insuﬁcientă manifestată de funcţionarii
autorităţilor sectoriale întru implicarea publicului în procesul decizional
publici pentru a asigura participarea
de mediu, difuzarea informaţiei de mediu şi mediatizarea dreptului de
cetăţenilor la procesul decizional de mediu
participare a publicului în procesul decizional de mediu.
şi pentru a difuza informaţia de mediu.
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3.3.6. Educaţia, instruirea şi sensibilizarea publicului
Educaţia ecologică continuă a populaţiei, intensiﬁcarea cercetărilor ştiinţiﬁce aplicative în
domeniul protecţiei mediului şi gestiunii resurselor naturale sunt câteva dintre obiectivele
speciﬁcate în Strategia de dezvoltare social-economică a Republicii Moldova pe termen mediu
(până
ă îîn anul 2005).
Un şir de alte acte legislative prevăd activităţi similare în domeniul protecţiei mediului
ambiant, precum: instruirea ecologică (studii preuniversitare şi universitare); perfecţionarea
profesională şi reciclarea personalului; educarea ecologică a populaţiei; colaborarea
internaţională în domeniul ecologic etc.
Principalele impedimente la nivel individual privind educaţia, instruirea şi sensibilizarea
publicului la probleme de mediu ţin de faptul că conceptul de dezvoltare durabilă, obiectivele
de dezvoltare milenară (ODM) şi cele privind implementarea integrată a Convenţiilor de la
Rio de Janeiro sunt relativ noi pentru societate, oamenii politici şi factorii de decizie.
De asemenea, funcţionarii publici nu au experienţă în managementul campaniilor de
conştientizare a societăţii civile vizavi de subiectele de mediu, inclusiv de cele ce ţin de
Convenţiile de la Rio de Janeiro. În plus, se resimte o acută criză de specialişti în domeniul
protecţiei mediului, inclusiv de jurişti caliﬁcaţi în legislaţia de mediu şi de jurnalişti
„specializaţi” la temele menţionate, capabili să sensibilizeze opinia publică (Tabelul 3.26.).
Tabelul 3.26. Impedimente şi necesităţi sinergetice de capacitate la nivel individual ce ţin de instruirea,
educaţia şi sensibilizarea publicului
Impedimente de capacitate
Necesităţi de capacitate
Conceptul de dezvoltare durabilă, obiectivele • Dezvoltarea capacităţilor necesare pentru informarea diferitelor
de dezvoltare milenară (ODM) şi problemele ce
niveluri ale factorilor de decizie asupra agendei internaţionale şi
ţin de implementarea integrată a Convenţiilor de
aspectelor ce ţin de procesul iniţiat în cadrul Convenţiilor de la
mediu de la Rio de Janeiro sunt relativ noi pentru
Rio de Janeiro.
politicieni şi factorii de decizie.
Experienţă modestă a specialiştilor care activează • Instruirea obligatorie a specialiştilor responsabili la tema
în domeniul protecţiei mediului, inclusiv
responsabilităţile administrării publice privind protecţia mediului
a funcţionarilor publici, în managementul
la nivel local, naţional şi global.
campaniilor de sensibilizare a societăţii civile la • Dezvoltarea capacităţilor privind promovarea campaniilor de
aspectele de mediu ce ţin de Convenţiile de la Rio
conştientizare de către societatea civilă a problemelor de mediu
de Janeiro.
şi dezvoltarea oportunităţilor de instruire a părţilor cointeresate,
inclusiv a jurnaliştilor în vederea unei înţelegeri mai bune a
problemelor globale de mediu.
Insuﬁcienţa specialiştilor în domeniul protecţiei • Dezvoltarea capacităţilor individuale ale specialiştilor în domeniul
mediului, inclusiv a juriştilor caliﬁcaţi în
protecţiei mediului, inclusiv ale specialiştilor competenţi în
legislaţia de mediu; a jurnaliştilor „specializaţi”
legislaţia de mediu; instruirea jurnaliştilor care ar sensibiliza
în domeniul protecţiei mediului, capabili de
opinia publică la aspectele ce ţin de protecţia mediului etc.
a sensibiliza opinia publică la problemele de
protecţie a mediului..
Accesul limitat la informaţia şi legislaţia de • Facilitarea accesului la informaţia de mediu prin îmbunătăţirea
mediu
calităţii paginilor electronice ale subdiviziunilor MERN.
Limitarea cooperării internaţionale în sfera • Încurajarea cooperării internaţionale în sfera dezvoltaredezvoltare-cercetare din cauza lipsei de sprijin
cercetare, inclusiv prin stimularea ﬁnanciară a specialiştilor care
ﬁnanciar.
activează în domeniul protecţiei mediului; sprijinirea cercetărilor
ştiinţiﬁce în domeniul protecţiei mediului (inclusiv în cadrul unor
proiecte comune de cercetare/dezvoltare în ariile tematice ce ţin
de Convenţiile de mediu de la Rio) .
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În acest context, la nivel individual sunt necesare acţiuni privind:
• dezvoltarea capacităţilor privind promovarea campaniilor de sensibilizare a societăţii
civile la problemele de mediu şi de folosire raţională a resurselor naturale (inclusiv
prin organizarea de expoziţii,
ţţii, seminare, conferinţe, simpozioane tematice îîn domeniile
protecţiei
ţţiei mediului, colaborarea fructuoasă cu mass-media şi implicarea mai activă a
ONG-urilor la soluţionarea
ţţionarea problemelor de mediu, informarea permanentă a populaţiei
ţ
ţiei
privind starea mediului şi utilizarea resurselor naturale etc.);
• dezvoltarea capacităţilor privind crearea unui sistem de instruire ecologică la toate
nivelurile sistemului de învăţământ, inclusiv perfecţionarea programelor de studiu
privind dreptul ecologic şi managementul de mediu în instituţiile de învăţământ;
• crearea oportunităţilor de instruire a jurnaliştilor în vederea unei mai bune înţelegeri
a problemelor globale de mediu, sensibilizarea opiniei publice la aspectele ce ţin de
protecţia mediului etc.;
• dezvoltarea capacităţilor privind activităţile de perfecţionare a cadrelor în domeniul
protecţiei mediului (actualmente, în această activitate sunt antrenate câteva centre de
instruire, în funcţie de speciﬁcul activităţii specialiştilor) etc.
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CAPITOLUL 4.
REALIZAREA ŞI MONITORIZAREA PLANULUI DE ACŢIUNI
PRIVIND FORTIFICAREA CAPACITĂŢILOR NAŢIONALE DE
IMPLEMENTARE A CONVENŢIILOR DE MEDIU DE LA RIO DE
JANEIRO PENTRU PERIOADA 2005-2010

Necesităţile de capacitate sinergetice prioritare descrise în capitolul anterior au fost transpuse
în matricea Planului de Acţiuni în domeniul consolidării capacităţii naţionale privind
managementul global de mediu determinat de Convenţiile de mediu de la Rio de Janeiro. S-au
prevăzut acţiuni în cadrul a douăsprezece domenii tematice: (1) politici şi strategii naţionale;
(2) cadrul legislativ; (3) cadrul normativ; (4) cadrul instituţional; (5) instrumente economice;
(6) instrumente de ﬁnanţare; (7) îmbunătăţirea mediului investiţional; (8) cercetări şi inovaţii;
(9) sisteme informaţionale; (10) participarea publicului la luarea deciziilor şi asigurarea
accesului la informaţia de mediu; (11) instruirea şi educaţia ecologică a populaţiei; (12)
cooperarea internaţională.
În Republica Moldova, Planul de Acţiuni: (a) identiﬁcă direcţiile strategice naţionale privind
implementarea integrată a Convenţiilor de mediu de la Rio de Janeiro, care prevăd o viziune
clară pentru dezvoltarea capacităţilor ce ţin de realizarea acestora în ţară, indicând abordările
de bază, obiectivele generale, executorii şi partenerii cheie, rolul acestora; (b) determină
activităţile concrete şi iniţiativele naţionale, care urmează să ﬁe întreprinse în perioada
2005-2010 pentru a depăşi impedimentele de capacitate identiﬁcate în cadrul procesului
AENC; explică cum vor ﬁ integrate aceste activităţi în planurile naţionale existente (spre
exemplu, în Planul de Acţiuni „Uniunea Europeană – Republica Moldova”), în planurile de
acţiuni sectoriale, inclusiv în domeniul mediului etc.; (c) indică metodologia care poate ﬁ
aplicată pentru a modiﬁca alte procese similare, precum Obiectivele Dezvoltării Milenare
cu scopul de a contribui la consolidarea capacităţilor pentru mediul înconjurător global; (d)
conţine un graﬁc de implementare, obiectivele şi responsabilităţile ce ţin de implementare;
şi (e) conţine indicatori de monitorizare şi evaluare a dezvoltării capacităţilor.
Planul de Acţiuni (PA) este instrumentul principal de realizare a schimbării de capacitate şi
de promovare a dezvoltării capacităţilor. În cazul, în care planul va ﬁ implementat cu succes,
ţara va face un pas foarte important spre atingerea scopurilor prevăzute de cele trei Convenţii
globale de mediu, aşa-numitele Convenţii de la Rio de Janeiro. Procesul şi rezultatele AENC
urmează să asigure o susţinere cât mai intensă, internă şi externă, pentru satisfacerea
120

CAPITOLUL 4. REALIZAREA ŞI MONITORIZAREA PLANULUI DE ACŢIUNI

necesităţilor identiﬁcate într-un mod planiﬁcat şi coordonat. Astfel, procesul AENC formează
o bază pentru mobilizarea resurselor suplimentare. Aceste resurse pot ﬁ ﬁnanciare, precum
şi non-ﬁnanciare; ele pot proveni din ţară, de la comunitatea internaţională şi de la FGM,
servind la administrarea mai eﬁcientă a resurselor ţării în vederea onorării cât mai complete
a obligaţiilor acesteia în cadrul Convenţiilor de mediu de la Rio de Janeiro.
Planul de Acţiuni este compus din activităţi mai mult sau mai puţin costisitoare. Aproximativ
29% din acţiuni au „zero” implicaţii de ﬁnanţare suplimentare. „Zero” indică lipsa costurilor
suplimentare şi se referă la acţiunile care vor ﬁ realizate din bugetele existente – elaborarea
legilor şi regulamentelor, studiilor interne, politicilor şi revizuirile strategiilor. Circa
39% din acţiuni au implicaţii minime de ﬁnanţare suplimentară, care presupun un nivel
scăzut al costurilor necesare pentru efectuarea activităţilor. De exemplu e vorba despre
studii care necesită atragerea consultanţilor locali, – pentru instruirea grupurilor mici,
pentru elaborarea sistemelor informaţionale locale etc. Aproximativ 31% din acţiuni au
implicaţii medii de ﬁnanţare, necesitând costuri substanţiale, pentru crearea sistemelor
informaţionale naţionale, programelor naţionale de instruire etc. Acţiunile cu cost înalt
(cca 1,5%) vor necesita cheltuieli substanţiale şi, implicit, investiţii capitale considerabile în
infrastructură. Sprijinul larg al societăţii civile şi nu în ultimul rând al factorilor de decizie
va spori semniﬁcativ şansele de implementare a PA.

4.1. Implementarea Planului de Acţiuni
După aprobarea PA, politicile naţionale de mediu vor ﬁ ajustate în conformitate cu priorităţile
sectoriale speciﬁcate în acest document. Activităţile implementate la nivel naţional, local şi
sectorial vor ﬁ conforme prevederilor acestui PA.
Procesul de implementare a PA se va desfăşura la nivel naţional şi local. La nivel naţional
responsabilitatea pentru implementarea componentelor PA o vor avea ministerele de resort,
iar la nivel local autorităţile administraţiei publice locale. Rolul coordonator în acest proces
îi va reveni Aparatului Guvernului.
Atât ministerele de resort, cât şi autorităţile administraţiei publice locale vor coopera cu
societatea civilă şi sectorul privat. Implementarea unor activităţi prevăzute va putea ﬁ
delegată şi ONG-urilor proﬁlate pe problematica mediului.
Un rol important în implementarea PA îl va avea societatea civilă, care urmează:
 să activeze în calitate de „supraveghetor social” şi să participe activ în procesul de
monitorizare, inclusiv prin obţinerea şi răspândirea datelor independente privind
protecţia mediului înconjurător;
 să se angajeze într-un dialog pe politici şi să ofere reacţii de răspuns privind eﬁcienţa
politicilor şi acţiunilor de protecţie a mediului;
 să militeze în favoarea opţiunilor de politici şi acţiuni mai eﬁciente de protecţie a
mediului;
 să-şi asume responsabilitatea pentru implementarea iniţiativelor speciﬁce de protecţie
a mediului.
Procesul de participare şi consultare, iniţiat în perioada elaborării PA, va continua în
timpul implementării, pentru a susţine monitorizarea şi evaluarea acestuia. Modalităţile
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organizaţionale urmează să satisfacă necesităţile de interacţiune a tuturor părţilor interesate
în implementarea cu succes a PA.
Rolul de coordonator al implementării, monitorizării şi evaluării anuale a PA va ﬁ îndeplinit
de Aparatul Guvernului şi de Comisia interdepartamentală în domeniul implementării
Convenţiilor de mediu de la Rio de Janeiro, ce urmează a ﬁ creată în baza grupurilor
de lucru existente în cadrul convenţiilor amintite. Comisia interdepartamentală (CID) va
ﬁ condusă de ministrul Ecologiei şi Resurselor Naturale. Sarcinile şi funcţiile CID vor ﬁ
următoarele: coordonarea activităţilor de implementare, monitorizarea şi evaluarea anuală
a PA; aprobarea planurilor anuale de implementare a PA; audierea şi aprobarea raportului
anual privind implementarea PA; facilitarea interacţiunii între toate verigile autorităţilor
administraţiei publice centrale şi locale în procesul de implementare a PA, precum şi
interacţiunea cu societatea civilă.

4.2. Monitorizarea şi evaluarea Planului de Acţiuni
În cadrul implementării PA va ﬁ organizat un proces continuu de monitorizare şi evaluare la
nivel naţional şi local. Acesta va include:
 monitorizarea implementării politicilor sectoriale şi a PA în ansamblu;
 monitorizarea, evaluarea rezultatelor obţinute şi difuzarea informaţiilor;
 identiﬁcarea impedimentelor de capacitate şi luarea măsurilor imediate de consolidare
a acestora;
 pregătirea unei baze pentru iniţiative ulterioare privind evaluarea şi dezvoltarea
capacităţilor naţionale ce ţin de managementul global de mediu, inclusiv în cadrul altor
iniţiative naţionale strategice, precum ar ﬁ, Planul de Acţiuni „Uniunea Europeană
– Republica Moldova”;
 asigurarea unei mai bune perceperi şi informări între ţările care implementează cele
trei Convenţii de mediu de la Rio de Janeiro şi a proceselor privind realizarea altor
acorduri sau convenţii internaţionale în domeniul mediului.
În cadrul ministerelor monitorizarea procesului de implementare a PA va ﬁ efectuată de
către personalul diviziunilor/subdiviziunilor responsabile de aspectele ce ţin de protecţia
mediului. Aceste diviziuni/subdiviziuni vor ﬁ responsabile de:
 monitorizarea implementării activităţilor cu aspect sectorial incluse în PA;
 monitorizarea şi înregistrarea rezultatelor activităţilor în curs de desfăşurare din PA;
 raportarea privind progresul realizat conform obiectivelor propuse, bazate pe indicatorii
stabiliţi;
 monitorizarea tendinţelor sectoriale ce ţin de aspectul de protecţie a mediului;
 elaborarea recomandărilor pentru politicile/intervenţiile viitoare din sector şi revizuirea
planurilor de acţiuni sectoriale cu tangenţă la protecţia mediului înconjurător;
 asigurarea cooperării/coordonării dintre entităţile relevante pentru implementarea
iniţiativelor intersectoriale în domeniul protecţiei mediului înconjurător;
 asigurarea schimbului adecvat de informaţii în domeniul protecţiei mediului înconjurător
cu partenerii naţionali, regionali şi la nivel global.
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Responsabile pentru coordonarea procesului de monitorizare şi evaluare la nivel local
vor ﬁ agenţiile ecologice teritoriale. Vor ﬁ implicate, de asemenea, comunităţile locale
prin intermediul autorităţilor publice, organizaţiilor comunitare, reţelelor de organizaţii
neguvernamentale etc.
Comunităţile locale vor primi suportul necesar din partea diviziunilor/subdiviziunilor
respective ale ministerelor de resort, astfel ﬁind asigurat circuitul informaţional de la nivel
naţional la cel local, prin difuzarea materialelor la temă, publicaţiilor, rapoartelor etc.
Activităţile de monitorizare vor conţine întocmirea rapoartelor anuale privind implementarea
PA şi distribuirea acestora către principalii parteneri naţionali.
Aparatul Guvernului va efectua coordonarea procesului de monitorizare şi evaluare la nivel
interdepartamental şi analiza de sinteză a impactului politicilor promovate asupra atingerii
obiectivelor PA realizate la nivel naţional.
Boxa 4.1. Funcţiile principale ale Comisiei interdepartamentale îîn domeniul implementării
Convenţiilor de mediu de la Rio de Janeiro
Comisia interdepartamentală va îndeplini un şir de funcţii.
Planiﬁcarea lucrului:

 elaborarea, în cooperare cu ministerele de resort, a planurilor anuale de implementare a PA
şi urmărirea realizării acestora;

 ﬁxarea obiectivelor speciﬁce ﬁnale şi intermediare şi a indicatorilor de succes, care vor ﬁ

utilizaţi în procesul de monitorizare/evaluare, inclusiv de către partenerii de implementare
(ministerele de resort).
Monitorizare:

 monitorizarea sistematică a indicatorilor de îndeplinire a obiectivelor, compilarea datelor
naţionale;

 aprecierea progresului conform obiectivelor stabilite şi prezentarea comentariilor relevante
partenerilor de implementare;

 asigurarea calităţii şi coerenţei datelor şi mecanismelor de monitorizare utilizate de partenerii
de implementare;

 oferirea de sprijin partenerilor în procesul de implementare pentru dezvoltarea capacităţii.
Analiza şi evaluarea politicilor şi raportarea:

 evaluarea impactului politicilor prevăzute de PA;
 analiza legăturilor dintre diferite politici sectoriale;
 prezentarea recomandărilor de politici Guvernului RM, şi partenerilor în procesul de
implementare (ministerele de resort);

 elaborarea rapoartelor anuale privind implementarea PA.
Informare, comunicare, participare:

 coordonarea ﬂuxurilor informaţionale şi distribuirea datelor /rapoartelor relevante părţilor

interesate, în particular Guvernului RM, ministerelor de resort, ONG-urilor, mediului de afaceri,
donatorilor, publicului larg prin intermediul structurilor şi reţelelor existente la nivel naţional şi
local;

 facilitarea implicării diferitelor părţi interesate în analiza politicilor şi în procesul de monitorizare/
evaluare.

După aprobarea PA, Comisia interdepartamentală în domeniul implementării Convenţiilor
de mediu de la Rio de Janeiro va avea sarcina de a realiza scopurile menţionate mai sus,
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inclusiv de a monitoriza, a evalua implementarea PA şi de a informa, comunica şi participa
(Boxa 4.1.). CID va servi în calitate de punct principal de contact pentru acumularea datelor
despre implementarea PA. Informaţiile de bază privind implementarea PA vor ﬁ plasate
în Internet pe site-ul MERN, adică va ﬁ pusă la dispoziţia publicului pentru a stimula
participarea societăţii civile la implementarea PA.
Comisia interdepartamentală în domeniul implementării Convenţiilor de mediu de la Rio de
Janeiro va juca un rol activ şi în calitate de facilitator al participării tuturor părţilor interesate
– la nivel naţional şi local, din cadrul şi din afara Guvernului. Structura respectivă va ﬁ
responsabilă de: (a) asigurarea implementării transparente a PA; (b) mobilizarea partenerilor
şi facilitarea participării acestora la implementarea activităţilor speciﬁce; (c) crearea unui
mediu propice pentru discuţii cu participarea diferitelor părţi interesate în soluţionarea
problemelor; (d) promovarea unui dialog intens pe politici între societatea civilă şi Guvern;
(e) înlresnirea monitorizării participative şi evaluării independente a rezultatelor obţinute;
(vi) asigurarea elaborării şi implementării unei strategii eﬁciente de comunicare, de difuzare
largă şi la timp a informaţiei relevante partenerilor.
CID va include reprezentanţi ai diferitelor grupuri constituente, în particular, ai autorităţilor
administraţiei publice centrale (Parlament şi Guvern), autorităţilor administraţiei publice
locale, ONG-urilor, sectorului privat, mass-media şi donatorilor. Modalităţile de organizare
a activităţii CID, periodicitatea şedinţelor vor ﬁ stabilite în cadrul primelor şedinţe de după
aprobarea PA. La recomandarea CID se va putea iniţia crearea grupurilor de lucru în probleme
speciﬁce sectoriale sau intersectoriale. Grupurile de lucru vor reprezenta un mediu pentru
discuţii cu participarea reprezentanţilor ministerelor de resort şi societăţii civile.

Figura 4.1. Schema de implementare şi monitorizare a Planului de Acţiuni
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4.3. Riscurile implementării Planului de Acţiuni
Procesul lansat de Fondul Global de Mediu privind autoevaluarea naţională a necesităţilor
de capacitate a avut ca obiectiv primordial identiﬁcarea şi analiza necesităţilor şi priorităţilor
naţionale privind fortiﬁcarea capacităţilor în domeniul protecţiei globale a mediului
înconjurător şi elaborarea Planurilor de Acţiuni în vederea consolidării capacităţilor
naţionale privind realizarea integrată a prevederilor Convenţiilor de mediu de la Rio de
Janeiro (CONUSC, CDB şi CCD).
În cazul Republicii Moldova, în Planul de Acţiuni sunt formulate obiective medii, realizabile
care vor asigura obţinerea unor rezultate optime. În premieră, într-un document unic au fost
stabilite obiectivele şi priorităţile naţionale privind implementarea integrată a trei Convenţii
globale de mediu. Caracterul integrat şi sistematic al PA pentru perioada 2005-2010 este
considerat unul dintre factorii succesului, inclusiv în contextul realizării altor iniţiative
strategice naţionale, precum Planul de Acţiuni „Uniunea Europeană – Republica Moldova”
(spre exemplu, racordarea componentei de mediu nu doar la prevederile Convenţiilor de mediu
de la Rio de Janeiro, ci şi la cerinţele UE în domeniul protecţiei mediului înconjurător).
De menţionat că în ultimul deceniu, a fost acumulată o anumită experienţă în managementul
de mediu în condiţiile economiei de piaţă. Evaluarea critică a acestei experienţe şi utilizarea
rezultatelor sale pozitive vor contribui, într-o oarecare măsură, la soluţionarea problemelor
de dată recentă şi calitativ noi ce ţin de managementul global de mediu.
Se mizează, de asemenea, pe susţinerea societăţii civile în realizarea obiectivelor şi priorităţilor
PA. Acest raţionament se bazează pe speranţele cetăţenilor în transformările pozitive ce
se vor produce în domeniul mediului înconjurător. Transparenţa documentului, politicii
şi dialogului cu societatea civilă considerat o condiţie indispensabilă pentru realizarea cu
succes a PA.
Există, desigur, anumite riscuri care pot împiedica realizarea scopurilor propuse sau diminua
efectele prevăzute.
În primul rând, riscurile sunt determinate de lipsa experienţei în promovarea unor politici
clar orientate în domeniul protecţiei mediului înconjurător. Se ştie că la capitolul mediu
ambiant e nevoie nu doar de profesionalism, instituţii şi mecanisme speciale de promovare
a acesteia, corectare în baza monitorizării eﬁciente, dar şi de capacitate de a supune toate
acţiunile şi hotărârile unor obiective şi priorităţi concrete, bine deﬁnite.
În al doilea rând, se acordă o atenţie insuﬁcientă, în contextul priorităţilor de dezvoltare
socio-economică problematicii de mediu şi mecanismelor economice eﬁciente de promovare
a activităţilor de protecţie a mediului.
În al treilea rând, se resimte o insuﬁcienţă de capacitate în coordonarea sistematică şi
durabilă a tuturor acţiunilor prioritare în cadrul Convenţiilor de mediu.
În al patrulea rând, persistă o lipsă de capacitate privind modiﬁcarea radicală a sistemului
de gestionare a mediului şi resurselor naturale la toate nivelurile (sistemic, instituţional şi
individual). Astfel, implementarea PA se poate încununa de succes doar în cazul modiﬁcării
radicale a sistemului de gestionare a mediului şi a tuturor verigilor sale.
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În al cincilea rând, lipsa asistenţei ﬁnanciare, în special pentru activităţile ce necesită
cheltuieli neprevăzute în Bugetul de stat, cadrul legal şi instituţional imperfect ce menţine
problematica mediului în afara sferei de interes al investitorilor şi donatorilor, pot împiedica
atragerea investiţiilor în economie. Investiţiile insuﬁciente nu vor permite RM să realizeze
priorităţile prevăzute în PA. De aceea, implementarea cu succes a planului de acţiuni va
depinde nu doar de intenţiile şi acţiunile RM, ci şi de susţinerea externă.
În al şaselea rând, nivelul insuﬁcient de dezvoltare a instituţiilor şi infrastructurii de mediu,
în special în condiţiile economiei de piaţă, poate ﬁ, de asemenea, o verigă slabă în procesul
de realizare a obiectivelor şi sarcinilor trasate. În acest context, o deosebită importanţă are
capacitatea instituţiilor responsabile de a promova şi implementa activităţile propuse. De
notat că Republica Moldova intră într-o fază decisivă în dezvoltarea sa, când sarcinile stabilite
în politica de guvernare pentru următorii ani presupun eforturi deosebite, la nivel politic,
legislativ şi economic. Succesul ori insuccesul celor preconizate va determina dezvoltarea
ţării pentru următoarele câteva decenii. O responsabilitate enormă li se atribuie instituţiilor
centrale ale statului, iar angajaţii acestora vor trebui să transpună în practică obiectivele
strategice asumate spre realizare de către Guvern. Astfel, sarcina de lucru şi responsabilitatea
personală a angajaţilor a sporit considerabil, rolul lor în atingerea obiectivelor de importanţă
naţională ﬁind unul semniﬁcativ. Subliniem că prioritizarea incorectă, abordarea unor
obiective răzleţe, fără a căuta căi de realizare prin eforturi optime cu efect sinergetic, ori
suprasolicitarea angajaţilor, care uneori sunt impuşi de situaţie să neglijeze unele însărcinări
inclusiv prevăzute şi în PA, periclitează implementarea acestuia. Întrucât politica de mediu
este o componentă deosebit de importantă a politicii de administrare şi dezvoltare a Uniunii
Europene, racordarea la principiile de dezvoltare durabilă, promovate de UE, nu poate avea loc
cu o capacitate instituţională nesatisfăcătoare. Aceasta din urmă necesită optimizare (care,
deseori presupune completare nu suplinire) a personalului. Aşadar, unul dintre riscurile
de bază constă în lipsa sau insuﬁcienţa capacităţii individuale a instituţiilor responsabile
de implementarea Planului de Acţiuni în vederea consolidării capacităţilor naţionale privind
realizarea integrată a prevederilor Convenţiilor de mediu de la Rio de Janeiro (CONUSC,
CDB şi CCD).
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pentru contorizarea consumului de resurse energetice în instituţiile sistemului bugetar
27. Hotărârea Guvernului RM nr. 1007 din 30.10.1997 cu privire la evidenţa de stat a fondului forestier
28. Hotărârea Guvernului RM nr. 1008 din 30.10.1997 cu privire la clasiﬁcarea pădurilor pe grupuri şi categorii funcţionale
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29. Hotărârea Guvernului RM nr. 731 din 03.07.1998 privind funcţiile de bază şi structura Ministerului
Mediului
30. Hotărârea Guvernului RM nr. 988 din 21.09.1998 despre aprobarea Regulamentului privind fondurile
ecologice. „MO” RM, 1998, nr. 92-93
31. Hotărârea Guvernului RM nr. 1002 din 06.10.1998 cu privire la mersul reformei agrare
32. Hotărârea Guvernului RM nr. 1069 din 21.10.1998 cu privire la aplicarea măsurilor excepţionale pentru
redresarea situaţiei critice in complexul energetic
33. Hotărârea Guvernului RM nr. 1203 din 14.12.1998 cu privire la crearea Centrului de resurse genetice
vegetale din Moldova. „MO” RM, 1998, nr. 114-115
34. Hotărârea Guvernului RM nr. 626 din 02.07.1999 privind redresarea situaţiei create la întreprinderile
complexului de producere a cărnii (porcine, bovine), de creştere a juncilor şi avicole, beneﬁciare de credite
interne şi externe, precum şi de credite garantate de stat. „MO” nr. 78-79/684 din 22.07.1999
35. Hotărârea Guvernului RM nr.783 din 19.08.1999 cu privire la reorganizarea unor întreprinderi de stat
pentru protecţia solurilor
36. Hotărârea Guvernului RM nr.952 din 15.10.1999 cu privire la protecţia localităţilor din Republica Moldova
împotriva proceselor geologice periculoase, inundaţiilor şi altor calamităţi naturale pe perioada 20002002. „МО” nr. 116-117 din 21.10.1999
37. Hotărârea Guvernului RM nr. 1047 din 08.11.1999 cu privire la regulile de testare tehnică obligatorie a
autovehiculelor şi remorcilor acestora
38. Hotărârea Guvernului RM nr. 88 din 01.02.2000 cu privire la funcţiile de bază ale Ministerului Mediului
şi Amenajării Teritoriului
39. Hotărârea Guvernului RM nr. 262 din 17.03.2000 cu privire la reconstrucţia Centralei termice de est
Chişinău
40. Hotărârea Guvernului RM nr. 363 din 12.04.2000 cu privire la reorganizarea Întreprinderii de Stat
„Inspectoratul Transporturilor Auto”. „MO” nr. 42-44/446 din 20.04.2000
41. Hotărârea Guvernului RM nr.414 din 2.05.2000 privind aprobarea Regulamentului Cadastrului obiectivelor
şi complexelor din fondul ariilor naturale protejate de stat. „MO” RM, 2000, nr. 54-56
42. Hotărârea Guvernului RM nr. 438 din 10.05.2000 cu privire la reorganizarea Asociaţiei Republicane de
Producţie „Termocomenergo”
43. Hotărârea Guvernului RM nr. 591 din 20.06.2000 cu privire la măsurile urgente de atenuare a consecinţelor
secetei în anul 2000
44. Hotărârea Guvernului RM nr.634 din 05.07.2000 cu privire la unele măsuri de reglementare a procesului
de contorizare a consumurilor de apă şi energie termică
45. Hotărârea Guvernului RM nr. 676 din 11.07.2000 cu privire la procedura unică de ţinere a evidenţei
spaţiilor verzi ale localităţilor urbane şi rurale. „MO” RM, 2000, nr. 84-87
46. Hotărârea Guvernului RM nr. 782 din 3.08.2000 pentru aprobarea regulamentelor-cadru ale parcurilor
naţionale, monumentelor naturii, rezervaţiilor de resurse şi rezervaţiilor biosferei. „MO” RM, 2000, nr.
102-105
47. Hotărârea Guvernului RM nr. 784 din 3.08.2000 pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire
la ariile cu management multifuncţional, Regulamentului-cadru cu privire la rezervaţiile naturale,
Regulamentului-cadru cu privire la rezervaţiile peisagistice şi Regulamentului-cadru cu privire la
monumentele de arhitectură peisagistică. „MO” RM, 2000, nr. 102-105
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48. Hotărârea Guvernului RM nr. 785 din 3.08.2000 pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la
grădinile botanice, Regulamentului-cadru cu privire la grădinile dendrologice, Regulamentului-cadru cu
privire la grădinile zoologice, Regulamentului-cadru cu privire la rezervaţiile ştiinţiﬁce. „MO” RM, 2000,
nr. 102-105
49. Hotărârea Guvernului RM nr. 851 din 8.08.2000 cu privire la aprobarea Acordului între Ministerul
Mediului al Republicii Moldova, Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului din România şi
Ministerul Protecţiei Mediului şi Resurselor Naturale al Ucrainei privind managementul comun al ariilor
naturale protejate din Delta Dunării şi Prutul de Jos. „MO” RM, 2000, nr. 102-105
50. Hotărârea Guvernului RM nr. 1009 din 5.10.2000 despre aprobarea Regulamentului privind zonele
protejate naturale şi construite. „MO” RM, 2000, nr. 127-129
51. Hotărârea Guvernului RM nr. 1030 din 13.10.2000 cu privire la aprobarea schemei de protecţie a
localităţilor din Republica Moldova împotriva inundaţiilor. „MO” nr. 133-136 din 26 octombrie 2000
52. Hotărârea Guvernului RM nr. 1092 din 31.10.2000 cu privire la utilizarea resurselor energetice regenerabile.
„MO” nr. 141-143 din 9.11.2000
53. Hotărârea Guvernului RM nr. 1205 din 14.12.2000 privind măsurile urgente de lichidare a consecinţelor
calamităţilor naturale din 26-28 noiembrie 2000
54. Hotărârea Guvernului RM nr.29 din 15.01.2001 cu privire la măsurile pentru depozitarea centralizată şi
neutralizarea pesticidelor inutilizabile şi interzise. „MO” nr. 8-10 din 25 ianuarie 2001
55. Hotărârea Guvernului RM nr.32 din 16.01.2001 cu privire la măsurile de stabilire a zonelor şii ffâşiilor
riverane de protecţie a apelor râurilor şi bazinelor de apă. „MO” nr. 57-58 din 31.05.2001
56. Hotărârea Guvernului RM nr. 107 din 07.02.2001 despre executarea Hotărârii Guvernului RM nr. 595 din
29.10.1996 şi unele măsuri suplimentare pentru optimizarea gestionării gospodăriei silvice şi protecţia
vegetaţiei forestiere. „MO” RM, 2001, nr. 19-20, art. 158
57. Hotărârea Guvernului RM cu privire la plata pentru energia termica de către populaţia mun. Chişinău
nr.138 din 16.02.01
58. Hotărârea Guvernului RM nr. 215 din 20.03.2001 cu privire la construcţia centralei electrice cu ciclu
combinat în municipiul Căuşeni
59. Hotărârea Guvernului RM nr.429 din 08.06.2001 cu privire la reorganizarea Agenţiei Naţionale Cadastru,
Resurse Funciare şi Geodezie
60. Hotărârea Guvernului RM nr. 449 din 14.06.2001 cu privire la aprobarea structurii şi funcţiilor de bază
ale Ministerului Industriei. „MO” nr. 64-66 din 22 iunie 2001
61. Hotărârea Guvernului RM nr. 460 din 15.06.2001 cu privire la funcţiile de bază şi structura Ministerului
Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului. „MO” RM, 2001, nr. 64-66
62. Hotărârea Guvernului RM nr.481 din 18.06.2001 cu privire la construcţia centralei electrice cu ciclu
combinat în or.Ceadâr-Lunga
63. Hotărârea Guvernului RM nr. 547 din 28.06.2001 cu privire la aprobarea structurii şi funcţiilor de bază
ale Ministerului Energeticii. „MO” nr. 67-71 din 29 iunie 2001
64. Hotărârea Guvernului RM nr. 557 din 28.06.2001 cu privire la reorganizarea Serviciului Silvic de Stat,
„MO” RM, 2001, nr. 75 - 77
65. Hotărârea Guvernului RM nr. 703 din 23.07.2001 cu privire la Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi
Dezvoltării Teritoriului, „MO” RM, 2001, nr. 85
66. Hotărârea Guvernului RM nr. 1000 din 19.09.2001 cu privire la Regulamentul, structura şi statele de
personal ale Agenţiei de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru
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67. Hotărârea Guvernului RM nr. 1202 din 8.11.2001 cu privire la unele măsuri pentru reglementarea utilizării
bazinelor acvatice. „MO” nr. 136-138 din 15 noiembrie 2001
68. Hotărârea Guvernului RM nr. 1295 din 21.11.2001 despre activitatea Ministerului Ecologiei, Construcţiilor
şi Dezvoltării Teritoriului
69. Hotărârea Guvernului RM nr. 1432 din 21.12.2001 cu privire la constituirea Consiliului coordonator
interdepartamental pentru promovarea Strategiei naţionale şi Planului de acţiuni în domeniul conservării
diversităţii biologice. „MO” RM, 2001, nr. 158-160
70. Hotărârea Guvernului RM nr.38 din 17.01.2002 cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi
efectivului-limită ale Ministerului Transporturilor şi Comunicaţiilor. „MO” nr. 13-15/107 din 24.01.2002
71. Hotărârea Guvernului RM nr. 414 din 05.04.2002 cu privire la construcţia în municipiul Bălţi a unei
centrale electrice cu ciclu combinat
72. Hotărârea Guvernului RM nr. 284 din 11.04.2002 despre bilanţurile Concursului Republican “Cea mai
verde, mai salubră şi mai amenajată localitate”. „MO” nr. 39 din 16.04.2002
73. Hotărârea Guvernului RM nr. 421 din 5.04.2002 cu privire la renovarea şi reabilitarea termică a blocurilor
de locuit
74. Hotărârea Guvernului RM nr. 446 din 11.04.2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul
de utilizare a fondului extrabugetar al Agenţiei de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru pentru realizarea
Programului de valoriﬁcare a terenurilor noi şi sporirea fertilităţii solurilor în anii 2002-2005
75. Hotărârea Guvernului RM nr. 581 din 8.05.2002 cu privire la crearea Comitetului Naţional Ramsar. „MO”
RM, 2002, nr. 66-68
76. Hotărârea Guvernului RM nr. 803 din 19.06.2002 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de
instituire a regimului de arie naturală protejată. „MO” RM nr. 95, 2002
77. Hotărârea Guvernului RM nr. 900 din 09.07.2002 “Planul de activitate a Guvernului RM pe trimestrul III
al anului 2002”
78. Hotărârea Guvernului RM nr. 986 din 23.07.2002 cu privire la crearea Comitetului Naţional pentru politica
de mediu
79. Hotărârea Guvernului RM nr.1057 din 6.08.2002 cu privire la măsurile de reducere a cheltuielilor pentru
resursele energetice în economia naţională
80. Hotărârea Guvernului RM nr.1367 din 22.10.2002 despre activitatea Agenţiei de Stat Relaţii Funciare şi
Cadastru
81. Hotărârea Guvernului RM nr.102 din 25.10.2002 privind controlul Întreprinderii de Stat „Inspectoratul
transporturilor de mărfuri şi călători”. „MO” nr.177 din 24.12.2002
82. Hotărârea Guvernului RM nr.1527 din 26.11.2002 cu privire la crearea Agenţiei Naţionale pentru
Conservarea Energiei
83. Hotărârea Guvernului RM nr. 1529 din 26.11.2002 cu privire la aprobarea Raportului Energiei pe anii
2000-2002
84. Hotărârea Guvernului RM nr. 1656 din 26.11.2002 cu privire la crearea Agenţiei Naţionale pentru
Conservarea Energiei. „MO” nr. 177 din 3.12.2002
85. Hotărârea Guvernului RM nr.13 din 15.01.2003 cu privire la instruirea Consiliului pentru participare la
elaborarea Strategiei de Creştere Economică şi Reducere a Sărăciei
86. Hotărârea Guvernului RM nr. 227 din 03.03.2003 despre realizarea Programului de activitate a Guvernului
"Renaşterea Economiei - Renaşterea Ţării", rezultatele social-economice obţinute în anul 2002, măsurile
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şi sarcinile primordiale privind sporirea eﬁcienţei activităţii autorităţilor administraţiei publice. „MO” nr.
50-53/298 din 21.03.2003
87. Hotărârea Guvernului RM nr. 740 din 17.06.2003 privind aprobarea actelor normative vizând gestionarea
gospodăriei silvice. „MO” RM, 2003, nr. 126-131
88. Hotărârea Guvernului RM nr.101 din 24.06.2003 privind tarifele la energia electrică. „MO” nr. 126-131/
168 din 27.06.2003
89. Hotărârea Guvernului RM nr.102 din 30.06.2003 privind tarifele la gazele naturale. „MO” nr. 135-137/
177 din 04.07.2003
90. Hotarirea Guvernului RM nr.1095 din 08.09.2003 cu privire la unele măsuri de regenerare a resurselor
genetice suine. „MO” nr. 200-203/1149 din 19.09.2003
91. Hotărârea Guvernului RM nr. 1107 din 11.09.2003 despre aprobarea Regulamentului cu privire la
înﬁinţarea, înregistrarea, completarea, păstrarea, exportul şi importul colecţiilor de animale şi plante din
ﬂora şi fauna sălbatică, „MO” RM, 2003, nr.204-207
92. Hotărârea Guvernului RM nr. 1205 despre proiectul de Acord al Fondului Prototipului de Carbon cu
privire la poluarea reducerilor de emisii şi acordarea deplinelor puteri. „MO” nr. 208-210 din 03.10.2003
93. Hotărârea Guvernului RM nr.1467 din 09.12.2003 despre rezultatele activităţii economiei naţionale şi
executarea bugetului în 9 luni ale anului 2003. „MO” nr. 244-1501 din 12.12.2003
94. Hotărârea Guvernului RM nr. 1574 din 26.12.03 despre instituirea Comisiei naţionale pentru implementarea
şi realizarea prevederilor Convenţiei-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la schimbarea climei,
precum şi a mecanismelor şi prevederilor Protocolului de la Kyoto
95. Hotărârea Guvernului RM nr. 27 din 19.01.2004 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la
autorizarea tăierilor în fondul forestier şi vegetaţia forestieră din afara acestuia. „MO” nr. 19-21 din
30.01.2004
96. Hotărârea Guvernului RM nr. 124 cu privire la aprobarea Priorităţilor strategice ale cercetării-dezvoltării
pentru anii 2004-2010. „MO” nr. 19 din 30.01.2004
97. Hotărârea Guvernului RM nr. 77 cu privire la aprobarea structurii şi Regulamentului Inspectoratului
Ecologie de Stat. „MO” nr. 26-29 din 13.02.2004
98. Hotărârea Guvernului RM nr. 1574 cu privire la Ministerul Industriei. „MO” nr. 13-15 din 16.01 2004

Regulamente
1.

Regulamentul cu privire la Comisia antiepizootică excepţională republicană, aprobat prin HG RM nr. 30
din 14 ianuarie 1994

2.

Regulamentul privind modul de constituire şi utilizare a fondului special extrabugetar pentru creşterea
animalelor de prăsilă aprobat prin HG RM nr. 57 din 24 ianuarie 1994

3.

Regulamentul privind supravegherea sanitaro-epidemiologică de stat în RM aprobat prin HG RM nr. 816
din 12.12 1995

4.

Regulamentul cu privire la evaluarea impactului asupra mediului înconjurător. Anexă la Legea privind
expertiza ecologică şi evaluarea impactului asupra mediului înconjurător nr. 851-XIII din 29 mai 1996

5.

Regulamentul cu privire la reţeaua de observare şi control de laborator asupra contaminării (poluării),
mediului înconjurător cu substanţe radioactive, ortăvitoare
ă
ăvitoare
şi mijloace bacteriene pe teritoriul RM, aprobat
prin HG RM nr. 474 din 29 august 1996

6.

Regulamentul postului controlului ecologic şi de diagnosticare a mijloacelor de transport auto pe teritoriul
RM. Coordonat de Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor al RM la 18 iulie 1996
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7.

Regulamentul şi normele igienice privind amplasarea, proiectarea, construcţia şi exploatarea staţiilor de
alimentare cu produse petroliere şi gaze nr. 06.5.3.22 din 19 decembrie 1996

8.

Regulamentul cu privire la normele de consum al gazelor naturale în lipsa contorului. Ordinul nr. 124 din
25.12.2000 al Ministerului Industriei şi Energeticii

9.

Regulamentul Ministerului Sănătăţii al RM aprobat prin HG RM nr. 443 din 12.05.1997

10. Regulamentul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică, aprobat prin HG RM nr. 767 din
11.08.1997
11. Regulamentul privind modul de ţinere a evidenţei de stat a fondului forestier, aprobat prin HG RM nr.
1007 din 30.10.1997
12. Regulamentul privind clasiﬁcarea pădurilor pe grupuri şi categorii funcţionale, aprobat prin HG RM nr.
1008 din 30.10.1997
13. Regulamentul Ministerului Industriei şi Comerţului, aprobat prin HG RM nr. 900 din 23.09.1997
14. Regulamentul Serviciului de Stat pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare şi cadastrul funciar
general, aprobat prin HG RM nr. 1202 din 29.12.1997
15. Regulamentul general de urbanism, aprobat prin HG RM nr. 5 din 05.01.1998
16. Regulamentul cu privire la clasiﬁcarea situaţiilor excepţionale şi determinarea atribuţiilor ministerelor şi
departamentelor în vederea prevenirii şi lichidării consecinţelor acestora, aprobat prin HG RM nr. 259 din
09.03.1998
17. Regulamentul cu privire la conservarea şi deconservarea bunurilor nefolosite în procesul tehnologic.
Aprobat de Ministerul Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat al RM, nr. 537/03 din 25.03.1998
18. Regulamentul privind evaluarea impactului întreprinderilor privatizabile asupra mediului înconjurător,
aprobat prin HG RM nr. 394 din 8.04.1998
19. Regulamentul privind auditul ecologic al întreprinderilor, aprobat prin HG RM nr. 395 din 08.04.1998.
20. Regulamentul cu privire la furnizarea si utilizarea energiei termice aprobat prin HG RM nr.434 din
09.04.1998
21. Regulamentul cu privire la parcaje şi parcările auto cu plată pe teritoriul RM. aprobat prin HG RM nr. 672
din 19.06.1998
22. Regulamentul Comisiei Extraordinare antiepidemice republicane, aprobat prin HG RM nr. 800 din
20.07.1998
23. Regulamentul provizoriu privind contorizarea consumului de apă rece şi caldă utilizată de populaţie şi
modul de achitare pentru serviciile prestate, aprobat prin HG RM nr.1239-08-01 din 21.08.1998. „MO”
nr.7-9/14 din 28.01.1999
24. Regulamentul privind fondurile ecologice aprobat prin HG RM nr. 988 din 21.09.1998
25. Regulamentul şi normele igienice referitoare la întreprinderile de fabricare a mixturilor asfaltice. Aprobat
de Ministerul Sănătăţii nr. 01-9/1196 din 25.09.1998
26. Regulamentul Ministerului Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare, aprobat prin HG RM nr. 1070 din
22.10.1998
27. Regulamentul Sistemului de Monitoring Ecologic Integrat, Aprobat de Ministerul Mediului al RM, nr. 20
din 10.11.1998
28. Regulamentul Ministerului Transporturilor şi Comunicaţiilor, aprobat prin HG RM nr. 1237 din
22.12.1998
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29. Regulamentul Ministerului Dezvoltării Teritoriului, Construcţiilor şi Gospodăriei Comunale, aprobat prin
HG RM nr. 1297 din 31.12.1998
30. Regulamentul cu privire la supravegherea energetică de stat, aprobat prin HG RM nr.420 din
11.05.1999
31. Regulamentul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică, aprobat prin HG RM nr.574 din
21.06.1999
32. Regulamentul Ministerului Sănătăţii al RM, aprobat prin HG RM nr.759 din 06.08.1999
33. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului Silvic de Stat, aprobat prin HG RM nr. 869 din
22.09.1999
34. Regulamentul cu privire la utilizarea informaţiei hidrometeorologice în activitatea economică a agenţilor
economici, aprobat prin HG RM nr. 935 din 11.10.1999
35. Regulamentul cu privire la asigurarea securităţii rutiere la întreprinderi, instituţii, organizaţii ce efectuează
transporturi de pasageri şi mărfuri din 29.12.1999. „MO” nr. 46-49/147 din 27.04.2002
36. Regulamentul privind antrenarea publicului în elaborarea şi adoptarea deciziilor de mediu, aprobat prin
HG RM nr. 72 din 25.01.2000
37. Regulamentul Departamentului Protecţie Civilă şi Situaţii Excepţionale, aprobat prin HG RM nr. 541 din
02.10.1996. „MO” nr. 24–26 din 02.03.2000
38. Regulamentul cu privire la colectarea, achiziţionarea şi livrarea materiei prime secundare. HG RM nr. 276
din 20. 03. 2000, „MO” nr. 31-33 din 23. 03. 2000
39. Regulamentul Ministerului Mediului şi Amenajării Teritoriului, aprobat prin HG RM nr. 448 din 11.05.2000,
„MO” nr. 57-58 din 18.05.2000
40. Regulamentul cu privire la desf
desfăşurarea Concursului Republican “Cea mai verde, mai salubră şi mai
amenajată localitate”, aprobat prin HG RM nr. 489 din 24.05.2000. „MO” nr. 63-64 din 01.06.2000
41. Regulamentul privind acordarea ajutorului material sinistraţilor în urma calamităţilor naturale din RM
provocate de procese geologice periculoase, aprobat prin HG RM nr. 632 din 04.06.2000. „MO” nr. 81-83
din 13.07.2000
42. Regulamentul Ministerului Industriei şi Energeticii, aprobat prin HG RM nr. 650 din 10.07.2000. „MO” nr.
81-83 din 13.07.2000
43. Regulamentul cu privire la Fondul de Date Hidrometeorologice. ordinul Ministerului Mediului şi Amenajării
Teritoriului nr. 74 din 05.11.1999. „MO” nr. 59-62 din 25.05.2000
44. Regulamentul cu privire la modul de licenţiere a genurilor de activitate în domeniul producţiei agricole şi
industriei prelucrătoare nr. 33 din 22.01.1999. „MO” nr. 10-11/32 din 04.02.1999, Ministerul Agriculturii
şi Industriei Alimentare
45. Regulamentul Postului Controlului Ecologic şi Diagnosticare a mijloacelor de transport auto pe teritoriul
Republicii Moldova din 20.06.2000. „MO” nr.112-114/319 din 05.09.2000
46. Regulamentul-cadru al rezervaţiilor de resurse, aprobat prin HG RM nr. 782 din 03.08.2000. „MO” nr.
102-105 din 17.08.2000
47. Regulamentul-cadru al rezervaţiilor biosferei, aprobat prin HG RM nr. 782 din 03.08.2000. „MO” nr. 102105 din 17.08.2000
48. Regulamentul-cadru cu privire la ariile cu management multifuncţional, aprobat prin HG RM nr. 784 din
03. 08. 2000. „MO” nr. 102-105 din 17 august 2000

142

SURSE BIBLIOGRAFICE

49. Regulamentul-cadru cu privire la rezervaţiile naturale, aprobat prin HG RM nr. 784 din 03.08.2000. „MO”
nr. 102-105 din 17.08.2000
50. Regulamentul-cadru cu privire la rezervaţiile peisagistice, aprobat prin HG RM nr. 784 din 03.08.2000.
„MO” nr. 102-105 din 17.08.2000
51. Regulamentul-cadru cu privire la grădinile botanice, aprobat prin HG RM nr. 785 din 03.08.2000. „MO”
nr. 102-105 din 17.08.2000
52. Regulamentul Postului Controlului Ecologic şi Diagnosticarea mijloacelor de transport auto pe teritoriul
Republicii Moldova. Aprobat de Ministerul Mediului şi Amenajării Teritoriului la 20.06.2000. „MO” nr.
112-114 din 05.09.2000
53. Regulamentul privind supravegherea sanitaro-epidemiologică de stat în RM, aprobat prin HG RM nr.423
din 3.05.2000
54. Regulamentul cu privire la mecanismul de coordonare a asistenţei tehnice acordate Republicii Moldova de
către organismele internaţionale şi ţările donatoare. HG RM nr. 988/26.09.2000
55. Regulamentul privind condiţiile, procedura şi frecvenţa de autorizare (vizare) sanitară a obiectivelor.
Hotărârea medicului-şef sanitar de stat al RM nr. 07.00 din 30.10.2000. „MO” nr. 146 din 17.11.2000
56. Regulamentul reţelei naţionale de observare şi control de laborator asupra contaminării (poluării) mediului
înconjurător cu substanţe radioactive, otrăvitoare,
ăvitoare, extrem de toxice şi mijloace bacteriene (biologice)
ă
aprobat prin HG RM nr. 477 din 19.05. 2000
57. Regulamenul Ministerului Transporturilor şi Comunicaţiilor, aprobat prin HG RM nr. 22 din 12.01 2001.
„MO” nr. 8-10 din 25.01.2001
58. Regulamentul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, aprobat prin HG RM nr. 541 din
28.06.2001. „MO” nr. 67-71 din 29.06.2001
59. Regulamentul Agenţiei de stat pentru silvicultură “Moldsilva”, aprobat prin HG RM nr. 557 din 28.06.2001.
„MO” nr. 75-77 din 6.07.2001
60. Regulamentul Ministerului Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului. HG RM nr. 703 din
23.07.2001. „MO” nr. 85 din 24.07.2001
61. Regulamentul Ministerului Industriei. HG RM nr. 731 din 26.07.2000. „MO” nr. 92-93 din 3.08.2001
62. Regulamentul Administraţiei de Stat a Transportului Auto şi Naval. HG RM nr. 830 din 13.08.2001. „MO”
nr. 100-101 din 18.08.2001
63. Regulamentul monumentului de arhitectură peisagistică „Parcul din s. Mândâc” – aprobat de ministrul
Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, Gh. Duca, la 5.11.2001, şi de ministrul Culturii, I.
Păcuraru, la 2.11.2001
64. Regulamentul Ministerului Energeticii, aprobat prin HG RM nr. 1145 din 26.10.2001. „MO” nr. 133-135
din 8.11.2001
65. Regulamentul cu privire la modul de creare şi distribuire a mijloacelor fondului extrabugetar pentru
ﬁnanţarea lucrărilor de constituire a bazei normative în construcţii. HG RM nr. 216 din 20.03.2001
66. Regulamentul cu privire la componenţa nominală a colegiului şi lista întreprinderilor şi organizaţiilor
monitorizate de Ministerul Energeticii, aprobat prin HG RM nr. 1145 din 26.10.2001
67. Regulamentul Departamentului Situaţii Excepţionale, aprobat prin HG RM nr. 1223 din 12.11.2001.
„MO” nr. 141-143 din 22 noiembrie 2001
68. Regulamentul Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a RM, aprobat prin HG RM nr. 1340 din 4.12.2001.
„MO” nr. 150-151 din 11.12.2001
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69. Regulamentul cu privire la modul de creare şi distribuire a mijloacelor fondului extrabugetar pentru
ﬁnanţarea lucrărilor de constituire a bazei normative în construcţii aprobat prin HG RM nr.216 din
20.03.2001
70. Regulamentul pentru executarea legii nr. 461-XV din 30.07.2001 privind piaţa produselor petroliere
71. Regulamentul cu privire la regimul comercial şi reglementarea utilizării hidrocarburilor halogenate care
distrug stratul de ozon. Legea nr. 852-XV din 14.02.2002. „MO” nr. 54-55 din 18.04.2002
72. Regulamentul Ministerului Transporturilor şi Comunicaţiilor, aprobat prin HG RM nr. 38 din 17.01.2002.
„MO” nr. 13-15 din 24.01.2002
73. Regulamentul privind gestionarea deşeurilor medicale. Aprobat de medicul-şef sanitar de stat prin ordinul
nr. 06.8.3.45 din 10.12.2001. „MO” nr. 13-15 din 24.01.2002
74. Procedura de autorizare a activităţilor de export şi import a plantelor şi animalelor din ﬂora şi fauna
sălbatică, precum şi a importului/exportului sau reexportului speciilor de ﬂoră şi faună reglementate de
Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de ﬂoră şi faună pe cale de dispariţie - CITES
(Washington, 1973) – aprobată prin ordinul ministrului Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului
nr. 14 din 25.01.2002. „MO” RM, 2002, nr. 96-99
75. Regulamentul privind monitoringul socio-igienic în RM, aprobat prin HG RM nr. 717 din 07.07.2002.
„MO” nr. 75 din 13.07.2002
76. Regulamentul cu privire la sistemul automatizat de evidenţă a produselor petroliere, aprobat prin HG RM
nr. 958 din 19.07.2002. „MO” nr. 110-112 din 01.08.2002
77. Regulamentul cu privire la acordarea de autorizaţii tehnice pentru exploatarea transportului auto
specializat pe piaţa produselor petroliere. Ordinul nr. 256 din 05.11.2002. „MO” nr. 162-165/382 din
06.12.2002
78. Regulamentul privind procedura de instruire a regimului de arie naturală protejată, aprobat prin HG RM
nr.803 din 19.06.2002
79. Regulamentul Agenţiei Naţionale pentru Conservarea Energiei, aprobat prin HG RM nr.1527 din
26.11.2002
80. Regulamentul Fondului Naţional pentru Conservarea Energiei, aprobat prin HG RM nr.1528 din
26.11.2002
81. Regulamentul de organizare si executare a lucrărilor de proiectare, montare şi recepţie a sistemelor de
aprovizionare cu gaze aprobat prin HG RM nr.1226 din 19.09.2002
82. Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale. Hotărârea nr.49 din 06.03.2002
83. Regulamentul Comisiei Naţionale pentru implementarea şi realizarea prevederilor Convenţiei - cadru a
Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la schimbarea climei, precum şi a mecanismelor şi prevederilor
Protocolului de la Kyoto, aprobat prin HG RM nr. 1574 din 26.12.2003
84. Regulamentul Consiliului Naţional pentru Securitatea Circulaţiei Rutiere, aprobat prin HG RM nr.155 din
13.02.2003. „MO” nr. 23-24 din 18.02.2003
85. Regulamentul cu privire la supravegherea tehnică exercitată de poliţia rutieră, aprobat prin HG RM nr.415
din 08.04.2003. „MO” nr. 70-72 din 15.04.2003
86. Regulamentul Ministerului Sănătăţii. HG RM nr.627 din 23.05.2003. „MO” nr. 97-98 din 31.05.2003
87. Regulamentul privind controlul transportării transfrontaliere a deşeurilor şi eliminării acestora, aprobat
prin HG RM nr.637 din 27.05.2003. „MO” nr. 99-103 din 06.06.2003
88. Regulamentul Consiliului Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului, aprobat prin HG RM nr.726 din
13.06.2003. „MO” nr. 126-131 din 27.06.2003
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89. Regulamentul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, aprobat prin HG RM nr.541 din
28.06.2001. „MO” nr. 177-181 din 15.08.2003
90. Regulamentul transporturilor auto de călători şi bagaje, aprobat prin HG RM nr. 1348 din 10.11.2003
91. Regulamentul cu privire la importul şi exportul resurselor de prăsilă HG RM nr.1203 din 8.10.2003
92. Regulamentul Inspectoratului Ecologic de Stat, aprobat prin HG RM nr.77 din 30.01.2004. „MO” nr. 2629 din 13.02.2004
93. Regulamentul Ministerului Industriei, aprobat prin HG RM nr.1607 din 30.12.2003. „MO” nr. 13-15 din
16.01.2004
94. Regulamentul Comisiei Naţionale pentru implementarea şi realizarea prevederilor Convenţiei-cadru a
ONU cu privire la schimbarea climei, precum şi a mecanismelor şi prevederilor Protocolului de la Kyoto,
aprobat prin HG RM nr.1574 din 26.12.2003. „MO” nr. 6-12 din 01.01.2004

Alte acte normative
1.

Protocolul Cartei Energetice Privind Eﬁcienţa Energetică şi Aspectele Ecologice Conexe din 17.12.1994.
Tratate internaţionale”, 1999, volumul 11, pag.205, ratiﬁcat prin HP nr. 828-XIII din 03.05.1996

2.

Convenţia cu privire la formarea şi Statutul programelor tehnico-ştiinţiﬁce interstatale. HG RM nr. 768
din 14.06.2002 din 25.11.1998 „Tratate internaţionale”, 2001

3.

HP RM nr. 1327-XII din 11.03.93 privind interpelarea deputaţilor poporului Dumitru Holban, Ion Tacu,
Dumitru Cernei, Vasile Gudima, Sergiu Fandofan despre situaţia de criză din sectorul zootehnic al
republicii. „MO” nr. 3/65, 1993

4.

HP RM nr. 828-III din 03.05.1996 pentru ratiﬁcarea Protocolului Cartei Energetice privind eﬁcienţa
energetică şi aspectele ecologice conexe

5.

Decretul preşedintelui RM cu privire la instituirea Comisiei naţionale pentru implementarea convenţiilor
internaţionale în domeniul protecţiei mediului nr. 365 din 27.11.1996

6.

Declaraţia Naţională cu privire la promovarea politicii „Producere mai pură în Republica Moldova”. „MO”
nr. 204-207/267 din 26.09.2003

7.

Ordinul nr. 84 din 13.04.2000 cu privire la aprobarea Normei sanitare Veterinare, Ministerul Agriculturii
si Industriei Alimentare. „MO” nr. 97-97/286 din 03.08.2000

8.

Ordinul nr. 83 din 13.04.2000 cu privire la aprobarea normei sanitare, veterinare, Ministerul Agriculturii
si Industriei Alimentare. „MO” nr. 94-97/285 din 03.08.2000

9.

Ordinul nr. 264 din 29.12.2000 cu privire la modul de importare a încărcăturilor supuse supravegherii
veterinare de stat în Republica Moldova, Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare. „MO” nr. 1-4/2
din 11.01.2001

10. Instrucţiunea privind calculul pentru poluarea mediului la exercitarea controlului ecologic instrumental
al mijloacelor de transport auto din 25.11.1998. „MO” nr. 109-110/211 din 10.12.1998
11. Instrucţiunea privind autorizarea şi efectuarea pe drumurile publice a transporturilor cu greutăţi şi/sau
gabarite ce depăşesc prevederile legislaţiei şi normativelor în vigoare din 09.12.1999 („MO” nr. 68-69/231
din 15.06.2000)
12. Instrucţiunea despre ordinea de organizare si efectuare a expertizei ecologice de stat. Ordinul MECDT nr.
188 din 10.09.02
13. Hotărârea privind tariful la energia termică
ă livrată de SA „Termocom” nr. 30 din 26.12.2000
14. Hotărârea nr. 34 din 19.02.2001 cu privire la abrogarea hotărârii privind tariful la energia termică
ă livrată
de SA „Termocom”
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15. Ordinul Ministerului Industriei şi Energeticii nr. 124 din 25.12.2000 cu privire la normele de consum al
gazelor naturale în lipsa contorului
16. Metodologia (ANRE) normării consumurilor tehnologice şi pierderilor tehnice la transportarea gazelor
naturale prin conductele magistrale ale Republicii Moldova. Apr. ANRE nr. 24 din 28.07.2000
17. Metodologia (ANRE) de calculare, reglementare şi aplicare a tarifelor la gazele naturale. Apr. ANRE nr. 29
din 07.12.2000
18. Metodologia (ANRE) determinării, aprobării şi aplicării tarifelor la producerea energiei electrice, energiei
termice şi la apa de adaos. Apr. ANRE nr. 114 din 26.12.2003
19. Metodologia (ANRE) calculării, aprobării şi aplicării tarifelor de livrare a energiei termice consumatorilor
ﬁnali. Apr. ANRE nr. 114 din 26.12.2003
20. Ordinul ministrului Mediului şi Amenajării Teritoriului cu privire la aprobarea indicilor termici
speciﬁci pentru încălzirea clădirilor de locuit construite până la 9.04.1997. Ord. Min. Med. nr. 423 din
25.10.2000
21. Cu privire la montarea şi exploatarea sistemelor de măsurare a consumului de apă şi energie termică în
blocurile locative şi ediﬁciile instituţiilor publice. Hot.Col. MECDT nr. 1/1 din 23.01.1996
22. Hotărârea comună a MAI şi a Primăriei municipiului Chişinău nr. 12/23/2, nr. 06.11.2001 privind
termenul de exploatare a microbuzelor
23. Ordinul cu privire la normele de consum al gazelor naturale în lipsa contorului nr. 124 din 25.12.2000.
„MO” nr. 163-165/441 din 29.12.2000
24. Ordinul 188 „MO” nr. 14-17 din 7.02.2003 „Cu privire la aprobarea instrucţiunii despre ordinea de
organizarea şi efectuare a expertizei ecologice de stat”
25. Ordinul nr. 35/GEN din 18.04.2001(„MO” nr. 47-48/135 din 26.04.2001) cu privire la punerea în aplicare
a regulamentelor europene Jav-29-Larcl-Rotorcraft
26. Ordinul nr. 37/GEN din 18.04.2001 cu privire la Regulamentul JAR - TSO JOINTL TECHICAL SDARDAN
ORTD
27. Hotărârea privind valorile şi parametrii de bază pentru calcularea tarifelor la energia electrică nr.100 din
23.06.2003. „MO” nr.126-131/167 din 27.06.2003
28. Hotarârea Curţii Constituţionale nr.17 din 05.08.2003 pentru controlul constituţionalităţii punctelor 4,
6 şi 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1202 din 8 noiembrie 2001 „Cu privire la unele măsuri pentru
reglementarea utilizării bazinelor acvatice”. „MO” nr. 177-181/15 din 15.08.2003
29. Ordinul nr. 210 din 01.07.2002 cu privire la măsurile de utilizare eﬁcientă a resurselor acvatice ale
Republicii Moldova în scopul sporirii volumului de producere a peştelui în conformitate cu HG RM nr.
1202 din 08 noiembrie 2001
30. Instrucţiunea despre ordinea de organizare si efectuare a expertizei ecologice de stat. Ordinul MECDT nr.
188 din 10.09.02
31. Regulamentul, componenţa nominală a colegiului şi lista întreprinderilor şi organizaţiilor monitorizate de
Ministerul Energeticii. HG RM nr. 1145 din 26.10.01
32. Metodologia (ANRE) determinării, aprobării şi aplicării tarifelor la producerea energiei electrice, energiei
termice şi la apa de adaos. Apr.ANRE nr.114 din 26.12.2003
33. Normativul NCM G.04,02-99 „Termotehnica Construcţiilor”. Ordinul MTDCGC nr. 72 din 19.05.1999
34. Modiﬁcările Normelor şi Regulilor de Construcţie - NRC (SNiP) 2.04.05-91 „Încălzirea, ventilaţia şi
condiţionarea”. Ordinele DAC din nr. 130 din 16.09.93, nr. 2 din 26.01.95, nr. 74 din 05.06.1996
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35. Modiﬁcările NRC (SNiP) 2.04.07-86 „Reţelele termice”. Ordinul DAC nr.130 din 16.09.1993
36. Cu privire la direcţia privind trecerea la sistemul bitubular de alimentare cu căldură. Scrisoarea DAC nr.
07-06/535 din 12.07.1995
37. Cu privire la sarcinile organizaţiilor de proiectare de îndeplinire a HG RM nr.344 din 2.06.1993. Scrisoarea
DAC nr. 08-06/1305 din 14.02.1993
38. Conservarea energiei în calitate de compartiment obligatoriu al documentaţiei de proiect pentru toate
stadiile de proiectare a obiectivelor noi şi de reconstrucţie a obiectivelor actuale pe teritoriul republicii.
Ordinul MTDCGC nr. 50 din 25.06.1997
39. Documentul normativ CP G.04.012002 „Certiﬁcatul energetic”. Ordinul MECDT nr. 213 din 24.10.2002
40. Curriculum naţional. Programe pentru învăţământul liceal, Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei, 1999, Ştiinţe
Socio-umane
41. Curriculum naţional. Programe pentru învăţământul liceal, Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei, 1999,
Matematica şi Ştiinţe
42. Îndrumări tehnice privind îngrijirea şi conducerea arboretelor în fondul forestier, Centrul de Amenajări şi
Cercetări Silvice, Chişinău, 1995
43. Îndrumări
ri tehnice privind regenerarea şi împădurirea terenurilor fondului forestier de stat, Centrul de
Amenajări şi Cercetări Silvice, Chişinău, 1996.
44. Regulile de efectuare a tăierilor de produse principale, Comitetul Sovietului de Miniştri al RSSM pentru
gospodăria forestieră, 1968
45. Proiectul de Hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea criteriilor şi indicatorilor gestionării durabile a
pădurilor
46. Instrucţiune despre modul de organizare şi efectuare a Expertizei Ecologice de Stat. Aprobată de
Departamentul Protecţiei Mediului Înconjurător, nr. 33 din 24.08.1995
47. Decretul preşedintelui RM nr. 208 din 26.07.1996 despre constituirea Comitetului naţional pentru
problema ozonului
48. Dispoziţa Guvernului RM nr. 164-d din 26 mai 1997 “Repartizarea alocaţiilor prevăzute în Bugetul de Stat
pentru ştiinţă, pe ministere şi departamente”
49. Instrucţiunea despre ordinea de organizare şi efectuare a expertizei ecologice de stat. Ordinul Ministerului
Mediului nr. 7 din 03.08.1998
50. Instrucţiunea despre ordinea de organizare şi efectuare a expertizei ecologice de stat. Aprobată
ă prin
ordinul ministrului Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului nr. 188 din 10.09.2002. „MO” nr.
14-17 (1107-1110) din 07.02.2003
51. Normativele igienice privind reziduurile preparatelor de uz ﬁtosanitar în obiectivele mediului înconjurător.
Aprobate de Ministerul Sănătăţii, medic-şef sanitar de stat al RM nr. 06.3.3.50 din 21.08.2003. „MO” nr.
248-253 (1341-1346) din 19.12.2003
52. Instrucţiunea cu privire la mecanismul de percepere şi transfer al plăţilor pentru poluare la importul în
RM al produselor petroliere. Aprobat de Ministerul Mediului nr. 01-13/509 din 25.11.1998
53. Recomandări privind aplicarea îngrăşămintelor. Chişinău, 1994.
54. Recomandări privind aplicarea îngrăşămintelor pe diferite soluri în asolamente de câmp în perioada
postprivatizaţională. Chişinău, 2001.
55. Instrucţiuni metodice privind cercetarea agrochimică a solurilor. Chişinău, 1991.
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56. Îndrumări metodice perfecţionate pentru determinarea bilanţului humusului în solurile arabile. Chişinău,
2002.
57. Instrucţiuni metodice perfecţionate pentru determinarea şi reglarea bilanţului de elemente bioﬁle în
solurile Moldovei, Chişinău, 2001.
58. Рекомендации по использованию органических удобрений в Республике Молдова, Кишинев, 1992.
59. Recomandări pentru utilizarea îngrăşămintelor organice în Moldova. Chişinău, 1993.
60. Recomandări perfecţionate pentru aplicarea îngrăşămintelor organice la înﬁinţarea plantaţiilor pomicole
şi viticole, Chişinău, 2001.
61. Recomandări privind ameliorarea solurilor erodate prin aport de material pământos. Chişinău, 2001.
62. Directiva 86/278/CEE a Consiliului din 12 iunie 1986 referitor la protecţia mediului ambiant, mai ales a
solurilor la aplicarea în agricultură a nămolurilor de la epurarea apelor uzate.
63. Directiva 91/676/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1991 consacrată protecţiei apelor contra poluării
cu nitraţi proveniţi din sursele agricole.
64. Directiva 96/61/CE a Consiliului din 24 septembrie 1996 referitor la prevenirea şi reducerea poluării
integrate.
65. Directiva - cadru a Uniunii Europene referitor la apă 200/60/CE.
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LISTA ABREVIERILOR
AAP
ACM
ADPM (DEPA engl.)
AENC
AMGI
ANPS
APCe
APC
APL
ANITT
ASEM
ARFC
ASUADI (USAID engl.)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

AŞM
AŞP
BERD
BIAD (IADB engl.)
BM (WB engl.)
BNS
CBD
CCD
CONUSC
CID
CIM
CITES

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

CNEGES
COP
CRDV
CRM (REC engl.)
CSI
CSŞDT
CTPF
e-Guvern
FANPS
FCCT (CFTF engl.)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

FEN
FGM (GEF engl.)
FMI
GES
GL
HP
HG
IDC
IES
IET
INECO
GIESC (IPCC engl.)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

LRN

:
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Academia de Administrare Publică
Autoritatea Centrală de Mediu
Agenţia Daneză de Protecţie
ie a Mediului ((Danish
Danish Environment Protection Agency
Agency))
Autoevaluarea Naţională a Necesităţilor de Capacitate
Agenţia Multinaţională pentru Garantarea Investiţiilor
Arii Naturale Protejate de Stat
Autorităţile administraţiei publice centrale
Acordul de Parteneriat şi Cooperare cu UE
Autorităţile administraţiei publice locale
Agenţia Naţională de Inovare şi Transfer Tehnologic
Academia de Studii Economice din Moldova
Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru
Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională (United States Agency for International
Development)
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Asociaţia Ştiinţifică de Producţie
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
Banca Inter Americana pentru Dezvoltare ((Inter
Inter American Development Bank
Bank))
Banca Mondială ((World
World Bank
Bank))
Biroul Naţional de Statistică
Convenţia privind conservarea biodiversităţii
Convenţia privind combaterea deşertificării
Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind Schimbarea Climei
Comisie interdepartamentală
Centrul Informaţional de Mediu
Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de
dispariţie
Cadastrul naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră
Conferinţa Părţilor
Centrului Republican de Diagnosticare Veterinară
Centrul Regional de Mediu (Regional
Regional Environmental Center
Center)
Comunitatea Statelor Independente
Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică
Centrul de Tehnologii şi Proiectări Forestiere
Guvernul electronic
Fondul Ariilor Naturale Protejate de Stat
Fondul Comunitar pentru Cooperare Tehnică (Commonwealth Fund for Technical
Cooperation)
Fondul Ecologic Naţional
Fondul Global de Mediu (Global
Global Environment Facility
Facility)
Fondul Monetar Internaţional
Gaze cu efect de seră
Grup de lucru
Hotărârea Parlamentului
Hotărârea Guvernului
Iniţiativa de Dezvoltare a Capacităţii
Inspectoratul Ecologic de Stat
Inspectorat Ecologic Teritorial
Institutul Naţional de Ecologie
Grupului Interguvernamental de Experţii pentru Schimbarea Climei ((Intergovernmental
Panel for Climate Change)
Legea cu privire la resursele naturale

LISTA ABREVIERILOR

MAEIE
MAIA
MAI
MEC
MERN
METS
MII
MF
MJ
MO
MS
MTGD
OAA (FAO engl.)
ODM
OMC
OMS
OMG
ONG
ONU
ONUDI (UNIDO engl.)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

OTNA (NATO engl.)
PA
PAM-6
PATCSI (TACIS engl.)

:
:
:
:

PIB
PNA
PNUD (UNDP engl.)
PNUM (UNEP engl.)
PS
REN
RM
SCERS
SER
SDO
SHS
SMEI
SNIGES
SNPACDB
TRIMs
TVA
TV
UASM
UE
USM
USMF
UST
UTM

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentar
Ministerul Afacerilor Interne
Ministerul Economiei şi Comerţului
Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale
Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului
Ministerul Industriei şi Infrastructurii
Ministerul Finanţelor
Ministerul Justiţiei
Monitorul Oficial al Republicii Moldova
Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale
Ministerul Transportului şi Gospodăriei Drumurilor
Organizaţia ONU pentru Alimentaţie şi Agricultură ((Food and Agriculture Organization)
Obiectivele de Dezvoltare Milenară
Organizaţiei Mondiale a Comerţului
Organizaţia Mondială a Sănătăţii
Organisme Modificate Genetic
Organizaţii neguvernamentale
Organizaţia Naţiunile Unite
Organizaţia ONU privind Dezvoltarea Industriei (United Nation Industrial Development
Organization)
Organizaţia
ia Tratatului Nord Atlantic ((North Atlantic Treaty Organisations)
Plan de acţiuni
Programul de Acţiune pentru Mediu al UE pentru perioada 2001-2010
Programul de Asistenţă Tehnică pentru Comunitatea Statelor Independente (Technical
Assistance Programme for the Commonwealth of Independent States)
Produsul Intern Brut
Planul Naţional de Acţiuni
Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (United Nation Development Programme)
Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu (United Nation Environment Programme)
Părţi Semnatare ale Convenţiilor globale de mediu
Reţeaua Ecologică Naţională.
Republica Moldova
Strategia de Creştere Economică şi Reducere a Sărăciei
Surse de Energie Regenerabile
Substanţele ce distrug stratul de ozon
Serviciul Hidrometeorologic de Stat
Sistemul de Monitoring Ecologic Integrat
Sistemului Naţional de inventariere a emisiilor de gaze cu efect de seră
Strategiei Naţionale şi Planului de Acţiune în domeniul CDB
Acordul privind măsurile investiţionale
Taxa pe Valoarea Adăugată
Televiziunea
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Uniunea Europeană
Universitatea de Stat din Moldova
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţeanu”
Universitatea de Stat din Tiraspol
Universitatea Tehnică a Moldovei
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