Anexa nr. 10
la Ordinul nr.18 din 29.03.2019
PAȘAPORTUL E-PERMIS
RECHIZITELE
Denumirea:
Descrierea:

Cadrul legal:

DETALIILE SERVICIULUI

Acord de mediu
Act permisiv care stabilește condițiile și măsurile pentru prevenirea și reducerea
impactului negativ asupra mediului de la proiectele publice sau private ori gen de
activitate planificată, care constă în construcţia de obiecte noi, extinderea,
reconstrucţia, modernizarea, reprofilarea, planificarea unor genuri noi de
activitate, dobîndirea sau utilizarea resurselor naturale, influenţa asupra
teritoriului sau landşaftului neatins sau puţin modificat de activitatea omului,
precum şi alte acţiuni a căror efectuare sau al căror rezultat final poate avea
impact semnificativ asupra mediului.
Legea Nr. 86 din 29.05.2014 privind evaluarea impactului asupra mediului
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=353608
Ordinul ministrului nr.37 din 05 aprilie 2017 cu privire la aprobarea normelor
procedurale de evaluare a impactului asupra mediului.
http://www.old.mediu.gov.md/images/Evaluarea/OMM%20nr.37%20din%2005.
04.2017%20privind%20aprobarea%20normelor%20procedurale%20de%20evalu
are%20a%20impactului%20asupra%20mediului.pdf
Legea nr. 160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activității
de întreprinzător
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=340497

Formularul de
cerere:

Anexa A1. Model de cerere de evaluare prealabilă.
Anexa A2. Model de cerere de evaluare a impactului asupra mediului

Documentele
necesare:

La cerea prezentată pentru evaluarea prealabilă a impactului asupra
mediului (conform Anexei A1) se anexează:
1. Informația cu privire la activitatea planificată, care trebuie să conțină date
despre:
a) Activitatea planificată (denumirea, tipul)
b) Iniţiatorul activităţii planificate (denumirea, adresa juridica, poştală şi
electronică, numerele de telefon, fax
c) Persoana de contact (funcţia ocupată, adresa electronică, numerele de
telefon şi fax)
d) Este sau nu indicată activitatea planificată în anexa nr. 1 sau nr. 2 la Legea
privind evaluarea impactului asupra mediului; obiectivele activităţii
planificate
e) Justificarea activităţii planificate, indicînd alternativele (locul de realizare,
tehnologiile folosite şi obţiunea „zero”)
f) Descrierea activităţii planificate (natura, scara, tehnologiile)

g) Locul desfăşurării activităţii planificate (descrierea şi justificarea alegerii
locaţiei, copii de pe actele ce confirmă deţinerea drepturilor asupra
terenului)
h) Termenele de realizare a activităţii planificate (începutul şi durata
construcţiei şi exploatării
i) Termenul presupus pentru luarea deciziei cu privire la activitatea
planificată
j) Descrierea componentelor de mediu potenţial afectate de activitatea
planificată
k) Descrierea posibilelor efecte asupra mediului şi evaluarea scării lor
l) Descrierea măsurilor de protecţie a mediului pentru minimizarea
impactului negativ
m) Dacă activitatea planificată este indicată în anexa nr. 1 la Legea privind
evaluarea impactului asupra mediului, cererea va conţine suplimentar
informaţii privind:
- termenele de realizare a evaluării impactului asupra mediului
- termenele de elaborare a documentaţiei privind evaluarea impactului
asupra mediului
- autorul documentaţiei privind evaluarea impactului asupra mediului
(numele, adresa juridică, poştală şi electronică, numerele de telefon, fax)
- termenul presupus pentru realizarea dezbaterilor publice şi a
consultărilor.
2. Studiul de fezabilitate privind activitatea planificată sau copia de pe
acesta;
3. Alte documente justificative a informației privind activitatea planificată.
În cazul cînd în rezultatul evaluării prealabile se decide necesitatea efectuării
evaluării impactului asupra mediului, solicitantul prezintă la cererea întocmită
conform Anexei A2, următoarele documente:
1. Documentația de evaluare a impactului asupra mediului, care trebuie să
conțină cel puțin următoarele informații:
a) descrierea activităţii planificate, inclusiv descrierea caracteristicilor
fizice, şi cerinţele în materie de utilizare a terenului în cursul fazelor
de construcţie şi funcţionare; descrierea principalelor caracteristici ale
procedeelor de fabricaţie; estimarea, în funcţie de tip şi cantitate, a
reziduurilor şi a emisiilor potenţiale (poluarea apei, aerului, solului şi
subsolului, zgomot, vibraţii, radiaţii termice şi radioactive etc.)
rezultate din activitatea planificată şi informaţia referitoare la locul
desfăşurării activităţii planificate şi dimensiunile acesteia;
b) compararea principalelor alternative examinate (inclusiv varianta
renunţării la activitatea planificată) şi a principalelor motive care stau
la baza alegerii unei sau altei alternative, ţinînd cont de efectele asupra
mediului;
c) descrierea stării curente a elementelor de mediu care ar putea fi
afectate în mod semnificativ de activitatea planificată, cuprinzînd, în
special, populaţia, flora, fauna, solul, subsolul, apa, aerul, factorii

Precondiții și alte
cerințe (dacă

climatici, bunurile materiale, inclusiv patrimoniul arheologic şi
arhitectural, peisajul şi relaţiile dintre toţi aceşti factori, cu detaliile
necesare pentru a putea determina starea iniţială a mediului din zona
activităţii planificate;
d) descrierea tipurilor şi consecinţelor impactului potenţial al activităţii
planificate asupra mediului şi dimensiunile acestora. Descrierea va
include efectele directe şi oricare dintre efectele indirecte, secundare,
cumulative, pe termen scurt, mediu, lung, permanente şi temporare,
pozitive şi negative ale activităţii planificate;
e) descrierea metodelor de estimare folosite pentru evaluarea impactului
asupra mediului;
f) descrierea măsurilor preconizate pentru evitarea, reducerea şi, dacă
este posibil, remedierea impactului negativ asupra mediului;
g) descrierea măsurilor de prevenire şi lichidare a consecinţelor
posibilelor situaţii excepţionale şi accidente;
h) argumentarea necesităţii efectuării sau neefectuării analizei
postproiect şi determinarea, în cazul necesităţii efectuării acesteia, a
indicatorilor şi termenelor de desfăşurare;
i) un rezumat nontehnic al informaţiilor menţionate la lit. a)–h);
j) indicarea oricăror dificultăţi (deficienţe tehnice sau lipsa cunoştinţelor
profesionale) întîlnite de către iniţiator la sintetizarea informaţiilor
necesare;
k) concluzii.
2. Raportul privind participarea publicului, care conține cel puţin,
următoarele informaţii:
a) Activitatea planificată (denumirea, tipul)
b) Iniţiatorul activităţii planificate (nume, adresă juridică, poştală şi
electronică, numere de telefon şi fax)
c) Titularul documentaţiei privind EIM (nume, adresă juridică, poştală şi
electronică, numere de telefon şi fax)
d) Autoritatea responsabilă de notificarea publicului şi/sau de distribuirea
documentaţiei privind EIM
e) Autoritatea responsabilă de realizarea procesului de participare a
publicului şi de recepţionarea comentariilor (obiecţiilor) publicului, în
cazul în care aceasta este alta decît cea menţionată mai sus
f) Metodele de informare a publicului, locul, timpul şi forma de realizare
a dezbaterilor publice
g) Lista informaţiei care a fost trimisă publicului la toate etapele EIM
h) Procesul-verbal al consultărilor publice, inclusiv lista participanţilor,
cu indicarea denumirii organizaţiei (în cazul în care sînt reprezentanţi
ai organizaţiilor), subiectele discutate de participanţii la dezbateri
i) Lista obiecţiilor şi a propunerilor la documentaţia privind EIM
parvenite în scris
j) Obiecţiile şi propunerile publicului, cu indicarea propunerilor care vor
fi luate în consideraţie şi a celor care nu vor fi luate în consideraţie,
justificînd refuzul.
Procedura de evaluare a impactului asupra mediului are loc în cîteva etape:

există)

I etapă: Evaluarea prealabilă (se depune Cererea de evaluare prealabilă, conform
modelului din Anexa A1 și informațiile necesare anexate la Cerere. În rezultatul
examinării Agenția de Mediu emite către solicitant Decizia evaluării prealabile
(conform Anexei B1), care prevede una din următoarele situații:
a) activitatea planificată urmează a fi supusă evaluării impactului asupra
mediului în context transfrontalier;
b) activitatea planificată urmează a fi supusă evaluării impactului asupra
mediului la nivel naţional;
c) nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului, dar este
necesară eliberarea avizului expertizei ecologice;
d) nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului și nu este
necesară eliberarea avizului expertizei ecologice.
II etapă: În cazul în care se ia decizia expusă la lit. b) (activitatea planificată
urmează a fi supusă evaluării impactului asupra mediului la nivel naţional),
solicitantul elaborează Programul de realizare a evaluării impactului asupra
mediului, care urmează a fi coordonat cu Agenția de Mediu.
III etapă: În conformitate cu Programul coordonat, solicitantul elaborează
Documentația privind evaluarea impactului asupra mediului (EIM) și prezintă
Agenției de Mediu Cererea de efectuare a evaluării impactului asupra mediului
(conform formatului din Anexa A2) la care anexează Documentația EIM, iar
ulterior și Raportul privind participarea publicului.
Astfel, actul permisiv Acordul de Mediu (conform Anexei B2) se eliberează
numai în cazul cînd se parcurg toate 3 etape expuse mai sus.

Taxa:
Modelul de act
permisiv:

Procesul de
examinare și
aprobare:

Gratuit
Anexa B 1. Modelul Deciziei privind necesitatea efectuării evaluării
impactului asupra mediului
Anexa B 2. Modelul Acordului de mediu.
1. Solicitantul (sau reprezentantul său legal) intră în sistem (Portalul electronic al
serviciilor publice) personal sau cu ajutorul recepționarului de la ghișeu.
2. Solicitantul (sau reprezentantul său legal) îndeplinește cererea și încarcă
documentele necesare, personal sau cu ajutorul recepționarului de la ghișeu.
3. În cazul cînd Solicitantul (sau reprezentantul său legal):
a) depune cererea și documentele necesare cu ajutorul recepționarului de la
ghișeu, recepționarul:
 va primi și va înregistra corespunzător cererea de solicitare a acordului și
va primi documentele prezentate de solicitant, și
 va elibera imediat și necondiționat solicitantului certificatul constatator
conform modelului indicat în anexa nr. 3 la Legea 160 din 22.07.2011, și
 va expedia cazul (copiile electronice ale cererii și a documentelor
prezentate) autorității emitente pentru revizuire.
Cererea poate fi returnată solicitantului doar în cazul când aceasta nu conține
informația necesară pentru identificarea solicitantului.
b) depune cererea și încarcă documentele personal direct în sistem, sistemul:



Durata de prestare
a serviciului:

Perioada de
valabilitate:
Prestatorul:

va genera automat documentul în format electronic de confirmare a
primirii cererii și documentelor („certificatul constatator”) și
 în mod automat va direcționa cererea și setul de documente Agenției de
Mediu.
4. Agenția de Mediu (specialistul) deschide cazul, examinează cererea și
documentele însoțitoare, verifică respectarea condițiilor. În cazul constatării
lipsei documentelor/informației necesare prevăzute expres de legislație,
specialistul va sista termenul de examinare a cererii și va informa imediat
despre acest fapt solicitantul cu specificarea și descrierea temeiului
suspendării, termenului și acțiunilor de remediere pentru a iniția examinarea
cererii.
5. Specialistul examinează cazul și organizează examinările suplimentare pe
interior pentru luarea deciziei de eliberare a Acordului.
6. Specialistul perfectează actul permisiv sau scrie o scrisoare de respingere, cu o
justificare corespunzătoare în temeiul prevederilor legii, care se va examina și
semna de directorul Agenției.
7. Cînd Acordul de mediu (scrisoarea de respingere) este semnat, solicitantul
(sau reprezentantul său legal) primește o notificare electronică, descarcă actul
permisiv (scrisoarea de respingere) și confirmă recepționarea documentului.
8. În cazul cînd actul permisiv se eliberează pe hârtie (la solicitare sau conform
cerințelor actelor normative), recepționarul tipărește actul permisiv, îl livrează
solicitantului (sau reprezentantului său legal) și confirmă recepționarea.
1. Decizia evaluării prealabile a impactului asupra mediului se eliberează în
termen de 5 zile de la depunerea Cererii de evaluare prealabilă.
2. Acordul de Mediu la Documentația privind evaluarea impactului asupra
mediului se eliberează în termen de 60 de zile din data depunerii cererii
corespunzătoare. Agenția de Mediu, cu acordul solicitantului, poate hotărî
prelungirea acestui termen cu cel mult 30 de zile.
4 ani
Agenția de Mediu

URL al serviciului:

Se va indica la momentul lansării sistemului

Locația serviciului:

Se va indica la momentul lansării sistemului

Relații clienți:

Se va indica la momentul lansării sistemului

Anexa A1. Cerere de evaluare prealabilă
Către Agenția de Mediu
De la persoana fizică/juridică:
Denumirea:_________________________________________________________________________
Forma juridică de organizare:___________________________________________________________
Reprezentată de:_____________________________________________________________________
Funcția:____________________________________________________________________________
IDNP/IDNO:________________________________________________________________________
Adresa juridică:______________________________________________________________________
Telefon de contact:___________________________________________________________________

E-mail: _____________________________________________________________________

Cerere
Prin prezenta, solicităm efectuarea evaluării prealabile a activității planificate__________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(a se completa denumirea activității planificate)

pentru a se decide asupra necesității efectuării procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului, conform Legii nr.86 din 29.05.2014.
Anexăm la prezenta Cerere următoarele documente:
1. ________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________
Despre rezultatul examinării Cererii rugăm să fim informați la:
Adresa:_____________________________________________________________
Telefon:_____________________________________________________________
E-mail:_____________________________________________________________
Totodată, rugăm să expediați originalul Deciziei pe suport de hîrtie la adresa _________
________________________________________________________________________________
(se completează numai în cazul în care solicitantul dorește livrarea prin poștă a actului)

Declarăm pe propria răspundere că datele indicate în prezenta cerere și documentele
anexate sînt veridice și corecte.
Nume, prenume:___________________

Semnătura:___________________

Data depunerii cererii: ___________
L.Ș

Anexa A2. Cerere de evaluare a impactului
Către Agenția de Mediu
De la persoana fizică/juridică:
Denumirea:_________________________________________________________________________
Forma juridică de organizare:___________________________________________________________
Reprezentată de:_____________________________________________________________________
Funcția:____________________________________________________________________________
IDNP/IDNO:________________________________________________________________________
Adresa juridică:______________________________________________________________________
Telefon de contact:___________________________________________________________________

E-mail: _____________________________________________________________________

Cerere
Prin prezenta, rugăm să examinați Documentația de evaluare a impactului asupra mediului
elaborată pentru activitatea planificată _______________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(a se completa denumirea activității planificate)

și să eliberați Acordul de Mediu corespunzător.
Anexăm la prezenta Cerere următoarele documente:
1. ________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________
Despre rezultatul examinării Cererii rugăm să fim informați la:
Adresa:_____________________________________________________________
Telefon:_____________________________________________________________
E-mail:_____________________________________________________________
Totodată, rugăm să expediați originalul Acordului de Mediu pe suport de hîrtie la adresa ____
________________________________________________________________________________
(se completează numai în cazul în care solicitantul dorește livrarea prin poștă a actului)

Declarăm pe propria răspundere că datele indicate în prezenta cerere și documentele
anexate sînt veridice și corecte.
Nume, prenume:___________________

Semnătura:___________________

Data depunerii cererii: ___________
L.Ș

Anexa B1. Model de Decizie

MINISTERUL
AGRICULTURII,
DEZVOLTĂRII REGIONALE
ȘI MEDIULUI
AL REPUBLICII MOLDOVA

МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА,
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

AGENŢIA DE MEDIU

АГЕНTСТВО
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

mun.Chişinău, str. Albișoara, 38, MD-2005, tel: 022 820 770; e-mail: am@mediu.gov.md

DECIZIA
evaluării prealabile a impactului asupra mediului
Nr______ din__________________

Urmare a solicitării privind efectuarea evaluării prealabile a impactului asupra mediului,
adresate de către ______________________________(numele și adresa inițiatorului), pentru
activitatea planificată __________________________________________ (denumirea completă a
proiectului), propusă a fi amplasată în _______________________________(adresa
amplasamentului), înregistrată la Agenția de Mediu cu nr.________ pe data de ________________,
în baza prevederilor Legii nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, Agenția de
Mediu a constatat că, activitatea planificată (se va specifica una din următoarele situații):
1. cade sub incidența Legii nr. 86/2014 încadrîndu-se în lista activităților planificate din anexa
nr. ____, pct. ____, lit. _____, care sunt supuse în mod obligatoriu (sau pentru care trebuie
stabilită necesitatea efectuării evaluării impactului asupra mediului),
2. cade sub incidența __________________ (denumirea actului normativ), pentru care, în
conformitate cu ___________ (art., pct., sbp., alin., lit., etc.), realizarea proiectului nu se
permite fără un aviz pozitiv eliberat de organul central de mediu și/sau fără efectuarea în
prealabil a procedurii de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului și obținerea
acordului de mediu sau după caz, a avizului expertizei ecologice de stat;
3. nu cade sub incidența Legii nr. 86/2014, încadrându-se în categoria proiectelor pentru care nu
este obligatorie efectuarea evaluării impactului asupra mediului, însă, în conformitate cu
__________________ (denumirea actului normativ), ___________(art., pct., sbp., alin., lit.,
etc.), din prevede obținerea avizului expertizei ecologice de stat.
Luînd în considerație cele constatate, Agenția de Mediu DECIDE:

(se va specifica una din următoarele situații)

1. Activitatea planificată __________________ (denumirea proiectului), propusă a fi amplasată
__________________________(adresa amplasamentului), urmează a fi supusă evaluării
impactului asupra mediului în context transfrontier;
2. Activitatea planificată __________________ (denumirea proiectului), propusă a fi amplasată
__________________________(adresa amplasamentului), urmează a fi supusă evaluării
impactului asupra mediului la nivel național;
3. Pentru activitatea planificată __________________ (denumirea proiectului), propusă a fi
amplasată __________________________(adresa amplasamentului), nu este necesară
efectuarea evaluării impactului asupra mediului, dar este necesară eliberarea Avizului
expertizei ecologice;
4. Pentru activitatea planificată __________________ (denumirea proiectului), propusă a fi
amplasată __________________________(adresa amplasamentului), nu este necesară
efectuarea evaluării impactului asupra mediului și nu este necesară eliberarea Avizului
expertizei ecologice.
(În funcție de situația selectată, conținutul deciziei se va completa cu următoarele):
pentru decizia nr. 1.
1. justificarea/motivarea deciziei care a stabilit necesitatea demarării procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului în context transfrontier, bazată pe caracteristicile activității
planificate și ale amplasamentului, criteriile din anexa nr. 4 la Legea nr. 86/2014, altor prevederi
ale cadrului normativ în vigoare.
2. îndrumări și recomandări privind continuarea parcurgerii evaluării impactului asupra mediului în
context transfrontier, cum ar fi - în conformitate cu anexa nr. 5 la Legea nr. 86/2014, va elabora
notificarea părții afectate și o va adresa autorității competente a țării afectate.
3. se va specifica că autoritatea competentă pentru continuarea și asigurarea desfășurării ulterioare a
procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în context transfrontalier este Ministerul
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
pentru decizia 2.
1. justificarea/motivarea deciziei care a stabilit necesitatea demarării procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului la nivel național, bazată pe caracteristicile activității planificate și ale
amplasamentului, criteriile din anexa nr. 4 la Legea nr. 86/2014, altor prevederi ale cadrului
normativ în vigoare.
2. îndrumări și recomandări privind continuarea parcurgerii evaluării impactului asupra mediului la
nivel național, cum ar fi - necesitatea elaborării proiectului Programului de realizare a evaluării

impactului asupra mediului, în conformitate cu art. 19 al Legii nr. 86/2014 și prezentarea acestuia
către Agenția de Mediu pentru coordonare.
pentru decizia 3.
1. justificarea/motivarea deciziei care a stabilit lipsa necesității demarării procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului, bazată pe caracteristicile activității planificate și ale
amplasamentului, criteriile din anexa nr. 4 la Legea nr. 86/2014, altor prevederi ale cadrului
normativ în vigoare, dar care a stabilit necesitatea Avizului expertizei ecologice.
2. îndrumări și recomandări privind etapele necesare obținerii altor aprobări referitoare la
dezvoltarea activității planificate, cum ar fi - dezvoltarea proiectului tehnic de execuție și
prezentarea acestuia i prezentarea acestuia către Agenția de Mediu pentru expertiză ecologică.
pentru decizia 4.
1. justificarea/motivarea deciziei care a stabilit lipsa necesității demarării procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului, bazată pe caracteristicile activității planificate și ale
amplasamentului, criteriile din anexa nr. 4 la Legea nr. 86/2014, altor prevederi ale cadrului
normativ în vigoare, precum și lipsa necesității obținerii Avizului expertizei ecologice.
2. Alte măsuri și condiții specifice de realizare a proiectului.
În cazul apariției după emiterea prezentei Decizii a oricăror schimbări sub aspect tehnic
considerate necesare, precum și în cazul apariției modificărilor de altă natură, care prin evoluția lor
vor schimba aspectele fizice în amplasament sunteți obligat să notificați Agenția de Mediu în modul
corespunzător.
Prezenta Decizie face obiectul procedurii de contencios administrativ. Exercitarea căilor de atac
poate fi efectuată în ordinea procedurală de contestare a actelor administrative stabilită în Codul
administrativ al Republicii Moldova nr.116 /2018

Director

Nume, prenume

semnătura

Anexa B2. Model de Acord

MINISTERUL
AGRICULTURII,
DEZVOLTĂRII REGIONALE
ȘI MEDIULUI
AL REPUBLICII MOLDOVA

МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА,
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

AGENŢIA DE MEDIU

АГЕНTСТВО
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

mun.Chişinău, str. Albișoara, 38, MD-2005, tel: 022 820 770; e-mail: am@mediu.gov.md
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„

” ______________________
L.Ș.

ACORD DE MEDIU №
Urmare a cererii adresată de către ___________________________________ (numele și
adresa inițiatorul proiectului sau titularul documentației), înregistrată la Agenția de Mediu cu nr.
_____ din_______________,
în rezultatul examinării documentelor transmise și a avizelor administrației publice centrale și
locale, ale altor instituții interesate, precum și ținând cont de rezultatele consultărilor publice și de
comentariile prezentate de publicul interesat în formă scrisă,
în baza Legii nr.86 din 29 mai 2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, a
Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Agenției de Mediu, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 549 din 13 iunie 2018 și a altor acte normative în vigoare,
AGENTIA DE MEDIU emite:
ACORDUL DE MEDIU
la documentația privind evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul: „______________”,
propus a fi amplasat în …………..…… / (localizare/poziționarea geografică succintă,
inclusiv, se indică adresa amplasamentului).

I. CARACTERISTICA GENERALĂ A PROIECTULUI ȘI AMPLASAMENTULUI
Descrierea succintă a importanței și contribuției (beneficiul) urmare realizării proiectului;
Obiectivele, scopurile principale și secundare;
Rezumat generalizat despre caracteristicile proiectului și amplasamentul;
Referință la actele din cadrul normativ în vigoare care au fost luate în considerație și s-a ținut
cont de respectarea cerințelor acestora, în special a legislației de mediu cât și altor prevederi
legislative specifice din legislația națională (Strategii, planuri, programe naționale, Legi,
Hotărâri de Guvern, Acte departamentale, Regulamente, Instrucțiuni, Ghiduri, etc).
5) Caracteristicile geografice ale amplasamentului (de ex.: caracteristica fizică, geografică,
poziția față de arii naturale, inclusiv habitate protejate, rețeaua hidrografică, localități urbane,
rurale, etc);
6) Coordonatele geografice ale construcțiilor/edificiilor, și instalațiilor după caz (se va indica în
formă de tabel după datele planului geometric privind parametrii hotarului, coordonatele
punctelor sau în baza altor documente oficiale, sisteme de confirmare, etc);
7) Descrierea generală a componentelor principale și secundare a proiectului, inclusiv instalațiile
și echipamentele, precum și descrierea în succesiune logică a lucrărilor prevăzute (fiecare
etapă de dezvoltare a proiectului) pentru realizarea componentelor (descrierea generală
reprezentată prin tabel, va include în dependență de caracteristica fiecărui proiect, scara,
numerele cadastrale și perimetrul terenurilor ocupate, parametrii/volumele tehnice generale
ale producției generate, a instalațiilor, etc). În succesiune, după completarea/definitivarea
tabelului se va face descrierea detaliată a fiecărei componente a proiectului, (începând de
lucrările preparatorii, după caz, pregătirea terenului, organizarea de șantier și până la
dezafectarea obiectivului), inclusiv modalitățile, mijloacele și soluțiile alternative de realizare
a fiecărei lucrări, instalații, echipament, etc, care va conține date detaliate, preponderent
tehnice, despre cantitățile, parametri fizici (unități de măsură, volume etc.)
1)
2)
3)
4)

II. ARGUMENTAREA DECIZIEI, MOTIVELE ȘI CONSIDERENTELE DE EMITERE
Motivele şi considerentele care au stat la baza emiterii acordului, de exemplu:
1) proiectul se regăsește în planul/programul/strategia ................... adoptat(ă) de către o autoritate a
administrației publice centrale/locale şi a fost/sau nu supus unei proceduri de evaluare strategică de
mediu în conformitate cu prevederile Legii nr. 11 din 02 martie 2017 privind evaluarea strategică de
mediu,
2) motivele/criteriile pe baza cărora s-a ales alternativa, inclusiv tehnologică şi de amplasament, în
dependență de:
a) impactul prognozat;
b) prin compararea soluțiilor alternative;
c) considerentele alegerii alternativei preferate;
d) luarea în considerare a impactului direct, indirect şi cumulat cu al celorlalte activități
existente în zonă, etc.
3) luarea în considerare a impactului direct, indirect şi cumulat cu al celorlalte activități existente în
zonă;
4) cum răspunde/respectă obiectivele de protecţia mediului din zonă pe aer, apă, sol etc.;

5) compatibilitatea cu obiectivele de protecţie a ariilor naturale protejate și fondurilor forestiere de
stat și/sau internaționale, care ar proteja coerența rețelei ecologice naționale și celei globale - Natura
2000, ariile de protecţie specială avifaunistică şi siturile de importanță națională și internațională, în
situația când este cazul;
6) luarea în considerație a comentariilor/observații relevante ale publicului interesat.
III. MĂSURI PENTRU PREVENIRE, REDUCERE ȘI COMPENSARE A EFECTELOR
SEMNIFICATIVE NEGATIVE ASUPRA MEDIULUI

Măsuri pentru prevenirea, reducerea şi, unde este posibil, compensarea efectelor negative
semnificative asupra mediului:
1) măsuri în timpul (faza) realizării construcției proiectului (se vor preciza pentru fiecare
factor de mediu în parte: apă, aer, sol, subsol, biodiversitate/arii naturale, zgomot, vibrații, radiații,
deşeuri, risc pentru sănătate, peisaj, patrimoniu cultural şi istoric, resurse naturale, etc.) şi efectul
implementării acestora;
2) măsuri în timpul (faza) exploatării proiectului şi efectul implementării acestora;
3) măsuri în timpul (faza) de închidere, demolare, dezafectare şi reabilitarea terenului în
vederea utilizării ulterioare, precum şi efectul implementării acestora.
De asemenea, pentru proiectele pentru care s-a luat decizia că pot avea impact semnificativ
asupra integrităţii ariilor naturale protejate de interes și spațiu al Uniunii Europene, se precizează
măsuri corespunzătoare cel puţin uneia dintre următoarele situații:
1) măsurile de reducere sau eliminare a impactului asupra ariei naturale protejate și/sau
fonduri forestiere de stat și/sau de interes internațional, condiţiile şi modul/calendarul de
implementare a acestora;
2) soluția alternativă care rezultă din evaluare pentru care se emite acordul de mediu şi
măsurile de reducere sau eliminare a impactului, aferente acesteia;
3) măsurile compensatorii aprobate/acceptate de autoritatea competentă, condiţiile şi
modul/calendarul de implementare a acestora;
4) considerentele privind sănătatea sau siguranța publică ori consecințele benefice de
importanță majoră pentru mediu, care justifică necesitatea realizării proiectului propus, pentru ariile
naturale protejate și/sau fonduri forestiere de stat și/sau de interes internațional, ce adăpostesc un tip
de habitat natural prioritar şi/sau o specie sălbatică prioritară de interes internațional;
5) alte motive imperative de interes public major asupra cărora s-a obţinut punctul de vedere
al autorității administrației publice centrale responsabilă de domeniul protecției mediului, care
justifică necesitatea realizării proiectului.
IV. CONDIȚII DE REGLEMENTARE PENTRU TOATE ETAPELE DE DEZVOLTARE A
ACTIVITĂȚII PLANIFICATE
1) în timpul (faza) realizării construcției proiectului:
a) condiții de ordin tehnic cerute prin prevederile actelor normative speciale, ale Republicii
Moldova sau internaționale, în situația când este cazul (de exemplu, cerințele tehnice legale de
construire a unui depozit de deşeuri);

b) condiții de ordin tehnic care reies din raportul la studiul de evaluare a impactului asupra
mediului, în situația când este cazul (de exemplu, grosimea geo membranei de impermeabilizare,
nefragmentarea habitatului etc.);
c) condiţiile necesare a fi îndeplinite în timpul organizării de şantier (de exemplu, interzicerea
amplasării organizării de şantier în vecinătatea ariilor naturale protejate etc.);
d) planul de monitorizare a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care urmează a fi
monitorizate, a periodicității, a parametrilor şi a amplasamentului ales pentru monitorizarea fiecărui
factor.
2) în timpul (faza) exploatării proiectului:
a) condiţiile necesare a fi îndeplinite în funcţie de prevederile actelor normative speciale;
b) condiții care reies din raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului,
respectiv din cerințele legislației Uniunii Europene sau internaționale specifice, în dependență de caz;
c) pentru instalațiile care intră sub incidența legislației privind prevenirea şi controlul integrat
al poluării:
 nivelurile de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile aplicabile, pentru poluanții
care pot fi emiși în cantități semnificative, sau, în situația când este cazul, parametrii ori
măsuri tehnice echivalente;
 prevederi pentru limitarea efectelor poluării la lungă distanță sau transfrontieră, când este
cazul;
d) respectarea normelor impuse prin legislația specială din domeniul calității aerului,
managementul apei, managementul deşeurilor, zgomot, protecţia naturii;
e) planul de monitorizare a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care urmează a fi
monitorizate, a periodicității, a parametrilor şi a amplasamentului ales pentru monitorizarea fiecărui
factor.
3) În timpul (faza) de închidere, demolare, dezafectare şi reabilitarea terenului în vederea utilizării
ulterioare:
a) condiţiile necesare a fi îndeplinite la închidere/dezafectare/demolare;
b) condiții pentru refacerea/reconstituirea stării inițiale în vederea utilizării ulterioare a
terenului;
c) planul de monitorizare a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care urmează a fi
monitorizate, a periodicității, a parametrilor şi a amplasamentului ales pentru monitorizarea fiecărui
factor.
V. INFORMAȚIA CU PRIVIRE LA DESFĂȘURAREA PROCESULUI DE PARTICIPARE A
PUBLICULUI
Publicul interesat a fost informat cu privire la parcurgerea fiecărei etape procedurale prin ________
(se indică în dependență de caz, anunțuri în mass-media, pe pagina-web oficială, etc) a
__________________ (se indică denumirea autorității competente și sau dacă e cazul, inclusiv pe cel
al Agenției de Mediu (se indică în dependență de caz, la sediul și pagina-web oficială, etc), a
_____________ (se indică numele complet al inițiatorului proiectului, titularului documentației
privind evaluare a impactului asupra mediului) și a _______________ (se indică în dependență de
caz, la sediul și pagina-web oficială, etc a autorității/lor administrației publice locale pe teritoriul
cărora se va realiza activitatea planificată). Informații cu privire la procesul de participare a
publicului interesat în procedura derulată, inclusiv descrierea/indicarea tuturor modalităților și

mijloacelor de informare întreprinse de toți subiecții implicați în acest proces (se va indica în baza
dovezilor deținute, informației cercetate (investigate) de către autoritatea competentă, și/sau
transmise la fiecare etapă procedurală de către inițiatorul proiectului și/sau titularul documentației, de
către administrația publică locală sau alt public interesat):
1) când şi cum a fost informat publicul în etapa de evaluare prealabilă;
2) când şi cum a fost informat publicul în etapa de elaborare și coordonare a programului de
realizare (stabilirea domeniului necesar de evaluat) a studiului de evaluare de impact pentru
activitatea planificată;
3) când şi cum a fost informat publicul în etapa de examinare, analiză a calității documentației
privind evaluarea impactului asupra mediului;
4) când și cum a fost informat publicul la etapa consultării asupra conținutului documentației
privind evaluarea impactului asupra mediului;
5) când, cum și unde a participat publicul interesat la dezbaterilor publice la documentația
privind evaluarea impactului asupra mediului a activității planificate;
6) informație referitoare la întocmirea și transmiterea raportului privind participarea
publicului interesat;
7) când şi cum a participat publicul interesat la procesul decizional privind proiectul;
8) cum au fost luate în considerare propunerile/observațiile justificate ale publicului interesat;
9) dacă s-au solicitat completări/revizuiri ale documentației privind impactul asupra mediului
şi dacă acestea au fost puse la dispoziția publicului interesat.
VI. MENȚIUNI
Mențiuni despre aspecte speciale și efecte juridice ale actului de reglementare care includ în
special informație privind procedura de contestare, valabilitate, acțiuni referitoare la eventuale
modificări sau completări, executarea controlului de către organele responsabile de controlul
respectării și îndeplinirii măsurilor și condițiilor din acord, răspunderea pentru nerespectarea
prevederilor actului permisiv, etc.
Prezentul acord face obiectul procedurii de contencios administrativ. Exercitarea căilor de
atac poate fi efectuată în ordinea procedurală de contestare a actelor administrative stabilită în Codul
administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018.
Prezentul acord de mediu conține …….. pagini și a fost redactat în …… exemplare originale.

*Exemplarul Acordului de mediu care se transmite inițiatorului proiectului, se vizează spre
neschimbare prin aplicarea semnăturii executorului pe fiecare filă pe care nu sunt prezente alte
semnături.

